คำ�อนุโมทน�
หนังสือธรรมะแต่ละเล่มจะสำ�เร็จขึ้นม�เพื่อแจกท�นให้ท่�นผู้ใคร่ธรรมได้อ่�น ย่อม
สำ�เร็จด้วยอำ�น�จแห่งศรัทธ�ของท่�นผู้ใจบุุญทั้งหล�ยช่วยกันบริจ�คและจัดทำ� แม้เล่มนี้ก็
สำ�เร็จขึ้นม�เพร�ะแรงศรัทธ�ของท่�นผู้ใจบุญหนุนโลกเช่นเดียวกัน ลำ�พังผู้แสดงก็มีเพียง
ลมป�กอย่�งเดียวเท่�นั้น พอแสดงจบลงลมป�กก็ห�ยสูญไปในขณะนั้น ไม่อ�จเหนี่ยวรั้ง
ธรรมที่แสดงออกนั้นๆ ให้จีรังยั่งยืนสืบไปได้เลย เพร�ะไม่มีปัญญ�สร้�งธรรมให้จีรังยั่งยืน
ได้ด้วยวิธีก�รใดๆ ที่เห็นว่�เหม�ะสม จำ�ต้องอ�ศัยบุญบ�รมีของท่�นคณะศรัทธ�ผู้ใจบุญ
ทั้งหล�ย ช่วยเสริมสร้�งคว�มจีรังถ�วรแห่งธรรม ด้วยก�รร่วมกันบริจ�คและจัดพิมพ์เป็น
เล่มขึ้นม� เพื่อท่�นผู้อ่�นได้อ�ศัยพึ่งร่มเง�แห่งใบบุญหนุนโลกอันไม่มีประม�ณนั้น ผู้แสดง
จึงขออนุโมทน�กับท่�นทั้งหล�ยเป็นอย่�งยิ่งม�พร้อมนี้ บุญกุศลทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพร�ะก�ร
บำ�เพ็ญนี้ จงสำ�เร็จผลอันพึงหวังดังใจหม�ยโดยทั่วกันเทอญ
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คำ�นำ�
ก่อนอื่นต้องขออภัยต่อท่�นผู้อ่�นโดยทั่วกัน
ที่ไม่อ�จดัดแปลงแก้ไขเนื้อธรรมและสำ�นวน
ต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับหนังสือเล่มนี้ ที่จะออกสู่ส�ยต�ส�ธ�รณชนซึ่งมีคว�มรู้สึกในแง่แห่งธรรม
หนักเบ�ต่�งกัน เนื่องจ�กก�รแสดงธรรมแต่ละกัณฑ์แก่ท่�นผู้ฟัง ซึ่งล้วนเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน
ประสงค์อย�กฟังธรรมป่� ที่เกี่ยวกับภ�คปฏิบัติจิตภ�วน�ม�กกว่�ภ�คอื่นๆ ผู้แสดงซึ่งเป็นพระป่�ๆ
อยู่แล้วจึงเริ่มแสดงธรรมป่�โดยลำ�ดับต�มนิสัยป่� แต่กัณฑ์เริ่มแรกจนถึงกัณฑ์สุดท้�ย ซึ่งรวมก�ร
เทศน์ติดต่อกันม�โดยลำ�ดับ ในช่วงนั้นคงไม่ต่ำ�กว่� ๘๐ กัณฑ์ ซึ่งส่วนม�กมักเป็นธรรมเผ็ดร้อน
ม�กกว่�จะสมน้ำ�สมเนื้อเท่�ที่ควร
หลังจ�กก�รแสดงธรรมผ่�นไปแล้วเป็นปีๆ จึงมีท่�นผู้ศรัทธ� คือ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี
ม�แสดงคว�มประสงค์ขออนุญ�ตพิมพ์กัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ขึ้นเป็นเล่มเพื่อแจกท�น และประสงค์ให้
กัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วจีรังยั่งยืนไปน�น จึงได้อนุญ�ตต�มอัธย�ศัย โดยไม่มีหนท�ง
แก้ไขกัณฑ์เทศน์เหล่�นี้ให้เหม�ะสมแก่ท่�นผู้อ่�นทั่วๆ ไปได้แต่อย่�งใด ถ้�เรื่องใดประโยคใดไม่
เหม�ะสมกับจริตนิสัยก็กรุณ�ผ่�นไป ยึดไว้เฉพ�ะที่เห็นว่�ควรแก่นิสัยของตนๆ เพื่อประโยชน์ในก�ล
ต่อไป
หนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น หวังให้ทุกท่�นที่มีจิตศรัทธ�ได้เป็นเจ้�ของพิมพ์แจกเป็นธรรม
ท�นด้วยกันได้ทุกโอก�ส โดยไม่ต้องขออนุญ�ตแต่อย่�งใด ส่วนก�รพิมพ์เพื่อจำ�หน่�ย จึงขอสงวนสิทธิ์
ทุกๆ เล่มไป ดังที่เคยปฏิบัติม�
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บทคว�มบ�งตอนจ�กหน้� ๔๕๗ “เริ่มเทศน์เพื่อคนป่วย”

ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ สตรีซึ่งเป็นศิษย์องค์หลวงต�ท่�นหนึ่งชื่อคุณเพ�พง� วรรธนะกุล ได้ป่วยไข้ไม่
สบ�ยจึงไม่คิดทำ�ง�นท�งโลกอีกต่อไป คุณเพ�พง�ได้เขียนจดหม�ยขอม�ปฏิบัติจิตตภ�วน�เตรียมรับกับ
มรณภัยที่วัดป่�บ้�นต�ด ซึ่งองค์หลวงต�ท่�นก็ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์ต�มที่ขอและตั้งใจไปแสดงธรรมเป็น
กรณีพิเศษ ดังนี้
“...คุณเพ�เร�เสีย(ชีวิต)ไปกี่ปีแล้ว ปี ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ไม่รู้นะ เหตุที่ว่�อย่�งนั้นก็คือว่� คุณเพ�นี้เป็น
โรคมะเร็งกระดูกข้�งๆ นี้ หมอเข�บอกว่�อยู่อย่�งน�นได้ ๖ เดือน แกก็หมดหวังละ เลยเขียนจดหม�ย
‘อย�กม�ภ�วน�ก่อนต�ย’
เร�ก็พูดเป็นสองพักเอ�ไว้ (ตอบจดหม�ย) ‘ถ้�ไปภ�วน�ธรรมด�ๆ นี้ อย�กอยู่ที่ไหน ไปที่ใดไปก็ไม่
ได้ ไม่ไปก็ไม่ว่�’ เร�ว่�งั้นนะ ข้อสอง ‘ถ้�ตั้งใจจะภ�วน�จริงๆ เพื่อเห็นโทษแห่งคว�มต�ยของตัวเองแล้ว
ก็ เอ�! ไปได้’
เร�ว่�สองพัก พอแกได้รับจดหม�ยเย็นวันนี้แกก็ออกเดินท�งเลย ตอนเช้�ไปถึงแล้ว ไปรถยนต์
‘อ้�ว จดหม�ยได้รับหรือยัง’
‘ได้รับเมื่อเย็นว�นนี้ พอได้รับแล้วก็ม�เลย’
‘เอ้� ถ้�อย่�งนั้นให้เลือกเอ� กุฏิที่อุไร ห้วยธ�ร อยู่ กับกุฏิคุณหญิงก้อย สองหลังนี้ให้เลือกเอ�
เป็นที่สงัด จะพักหลังไหนก็ได้’
ก็ตอบว่� ‘พักหลังคุณหญิงก้อย’ แต่ก่อนมันเตี้ยๆ พึ่งยกขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้...
ตั้งแต่วันนั้นม�เร�เข้�ไปเทศน์ให้ฟังทุกวันนะ ดูเหมือนเป็นปี ๒๕๑๘-๒๕๑๙ เทศน์ให้ฟังทุกเย็น
พอตกเย็นม�จวนมืดแล้วไปกับท่�นปัญญ� ท่�นปัญญ�เป็นผู้อัดเทป เร�ไปเทศน์ให้ฟังทุกๆ เย็นเลย
เว้นแต่วันไหนประชุมพระ
หรือเร�มีธุระจำ�เป็นเร�ก็บอกล่วงหน้�เอ�ไว้ว่�วันพรุ่งนี้จะไม่เข้�ม�
นอกจ�กนั้นเทศน์ทุกวันๆ ดูเหมือน ๙๐ กว่�กัณฑ์ ไปอยู่นั้นตั้ง ๓ เดือนนั้นละจึงได้หนังสือเล่มที่ว่�
“ศ�สน�อยู่ที่ไหน” หนึ่ง “ธรรมชุดเตรียมพร้อม” หนึ่ง สองเล่มนี่ที่เทศน์ติดกันไปเรื่อยๆ เป็นหนังสือสอง
เล่มนี้ ก็อยู่ย่�นปี ๒๕๑๙ มั้ง แกเสียปีนั้น เร�ลืมๆ เสีย...”

บทคว�มบ�งตอนจ�กหน้� ๔๕๘
“โยมแม่ได้หลักใจฟังเทศน์ลูก”
ในช่วงที่ท่�นเมตต�สงเคร�ะห์คนป่วยในคร�วนี้เองทำ�ให้โยมแม่ขององค์หลวงต�ท่�นมีโอก�สฟัง
ธรรมอย่�งต่อเนื่อง เกิดผลด้�นจิตใจดังนี้
“...โยมแม่ก็ได้ม�ฟังเทศน์ ไม่ม�กละเทศน์ก็ดูเหมือนประม�ณสัก ๓๐ น�ทีละมั้ง แต่ละกัณฑ์ๆ
ละ ๓๐ หรืออย่�งม�กก็ ๔๐ น�ที ห�กเทศน์ทุกวันเลย... นี่ละก็เทศน์สอนคุณเพ�พง� เทศน์ติดเทศน์
ต่อ เทศน์ไม่หยุดไม่ถอย ตั้งแต่นั้นม�แล้วก็ไม่เคยเทศน์อย่�งนั้นอีกนะ มีหนเดียวเท่�นั้นในชีวิตของเร�ที่
เทศน์ติดกันไปเลยใน ๓ เดือนเทศน์ทุกๆ คืน เว้นวันประชุมพระ ถ้�วันไหนประชุมอบรมพระไม่เข้�หรือ
มีธุระจำ�เป็นที่จะไปไหนก็ไป”
โยมแม่จึงได้กำ�ลังใจที่ไปเทศน์สอนคุณเพ� โยมแม่ได้กำ�ลังใจตอนนั้น ถึงขน�ดที่ว่�พอคุณเพ�
กลับไปแล้วก็พูดเปิดอกกับเร� นิมนต์เร�ให้ไปเทศน์ “วันไหนไม่มีแขกคนม� ถ้�อ�จ�รย์ว่�งก็ขอนิมนต์ม�
เทศน์สอนอบรมแม่บ้�งนะ เวล�ฟังเทศน์นี้ไม่ได้บังคับจิตใจ พอเริ่มเทศน์จิตจ่อปั๊บเท่�นี้ เทศน์นี้จะกล่อม
ลง แล้วแน่วเลยไม่ต้องบังคับ จิตสงบทุกครั้งเลยไม่มีพล�ด ฟังกัณฑ์ไหนได้เหตุผลเลย ไม่ต้องบังคับ พอ
เสียงธรรมเริ่ม สติก็เริ่มจับจิตเกี่ยวโยงกันโดยลำ�ดับ คว�มรู้กล่อมลงๆ ธรรมเทศน�กล่อมใจแน่วลง สงบ
แน่วๆๆ ถ้�แม่ทำ�โดยลำ�พังตนเอง นั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลง อย�กนิมนต์อ�จ�รย์ม�เทศน์เป็นก�รช่วย
ท�งด้�นจิตตภ�วน�ได้ดี”

องค์หลวงต�ได้ปร�รภถึงโยมม�รด�ของท่�นว่�

“...พูดถึงโยมแม่เร�พอใจในก�รปฏิบัติธรรม โยมแม่ได้หลักไม่สงสัยเลย ดีไม่
ดีจะไม่กลับม�เกิดอีกก็ได้... หยุดพักนี่แล้วออกจ�กนี่ก้�วผึงเลย ถึงไม่ถึงที่สุดในขณะ
นั้นก็ก้�วเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่ง...
โยมแม่เร�ไม่กลับม�เกิดแล้วล่ะ ไปนิพพ�นข้�งหน้�เลย...”

จดหม�ยล�ยมือหลวงต�

จดหม�ยของท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัว ญ�ณสมฺปนฺโน มีถึงน�งเพ�พง� วรรธนะกุล
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๑๙

ก�รปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ที่ประท�นไว้ด้วยพระเมตต�สุดส่วนไม่มีใคร
เสมอในโลก นั้นคือก�รบูช�พระองค์ท่�นแท้ ก�รเห็นคว�มจริงที่มีอยู่กับตัวตลอด
เวล�ด้วยปัญญ�โดยลำ�ดับ นั้นก็คือก�รเห็นพระตถ�คตโดยลำ�ดับ
ก�รเห็นคว�มจริงอย่�งเต็มใจด้วยปัญญ�นั้นแล คือก�รเห็นพระพุทธเจ้�เต็ม
พระองค์ พระพุทธเจ้�แท้ ธรรมแท้อยู่ที่ใจ ก�รอุปัฏฐ�กใจตัวเอง คือก�รอุปัฏฐ�ก
พระพุทธเจ้� ก�รเฝ้�ดูใจตัวเองด้วยสติปัญญ� คือก�รเข้�เฝ้�พระพุทธเจ้� พระธรรม
พระสงฆ์ อย่�งแท้จริง
พญ�มัจจุร�ชเตือน และบุกธ�ตุขันธ์ของสัตว์โลกต�มหลักคว�มจริงของเข�
เร�ต้องต้อนรับก�รเตือน และก�รบุกของเข�ด้วยสติ ปัญญ� ศรัทธ� คว�มเพียร
ไม่ถอยหลัง และขนสมบัติ คือ มรรค ผล นิพพ�น ออกม�อวดเข�ซึ่งๆ หน้� ด้วย
คว�มกล้�ต�ย โดยท�งคว�มเพียร เข�กับเร�ที่ถือว่�เป็นอริศัตรูกันม�น�น จะเป็น
มิตรกันโดยคว�มจริงด้วยกัน ไม่มีใครได้ใครเสียเปรียบกันอีกต่อไปตลอดอนันตก�ล
ธ�ตุขันธ์เป็นสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียด�ย เร�พึงสละด้วยสติปัญญ�ก่อน
หน้�ที่จะสละขันธ์แบบโลกสละกัน นั่นคือคว�มสละอย่�งเอก ไม่มีสองกับอันใด
กรุณ�ฟังให้ถึงใจ เพร�ะเขียนด้วยคว�มถึงใจ เอวำฯ
ที่มา รูปแสกนจดหมายจาก ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ 458, ข้อความอักษรจากเว็บไซต์ www.luangta.com
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ภาค
“เรา กับ กิเลส’’

โลกในเรือนจำากับโลกนอก
๑

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัเมืด่อปวัานบทีา่ นตาด
๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

โลกในเรือนจํากับโลกนอก
จิตถาเราจะเทียบทางโลกแลว ก็เปนผูตองขังมาตลอดเวลา เหมือนคนที่เกิดอยูใน
เรือนจํา โดยอยูในเรือนจํา ในหองขัง ไมมีวันออกมาดูโลกภายนอก อยูแตในหองขังตั้งแต
เล็กจนโต จึงไมทราบวาภายนอกเขามีอะไรกันบาง ความสุขความทุกขก็เห็นกันอยูแตภาย
ในเรือนจํา ไมไดออกมาดูโลกภายนอกเขา วามีความสุข ความสบาย และมีอิสระกันอยาง
ไรบาง ความรืน่ เริงบันเทิง การไปมาหาสู เขาไปแบบไหน มาอยางไร อยูอยางไรกัน โลก
ภายนอกเขามีความเปนอยูกันอยางไร ไมมีทางทราบได เพราะเราถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
มาตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย นี่เปนขอเปรียบเทียบ เทียบเคียง
ความสุข ความทุกข ก็เทาที่มีอยูในนั้น ๆ ไมมีอะไรเปนพิเศษ ไมมีอะไรที่ไดไปจาก
โลกภายนอก เมื่อกลับเขาไปสูภายในเรือนจําพอไดเห็นวา นี่เปนสิ่งที่แปลกจากโลกใน
เรือนจํา สิ่งนี้มาจากโลกนอก คือนอกเรือนจํา เอามาเทียบเคียงกันพอใหทราบวา อันนี้เปน
อยางนี้ อันนั้นเปนอยางนั้น อันนี้ดีกวาอันนั้น อันนั้นดีกวาอันนี้ อยางนี้ไมมี เพราะไมมีสิ่ง
ใดเขาไปเกี่ยวของ มีแตเรื่องของเรือนจํา สุขหรือทุกขมากนอยเพียงใด ขาดแคลนลําบาก
ลําบน ถูกกดขี่บังคับขนาดไหน ก็เคยเปนมาอยางนั้นตั้งแตดั้งเดิม เลยไมทราบจะหาทาง
ออกไปไหน จะปลดเปลื้องตนไปไดอยางไร ดวยวิธีใด แมจะออกไปโลกนอก โลกนอกก็ไม
ทราบอยูที่ไหน เพราะเห็นแตโลกในคือเรือนจํา ที่ถูกควบคุมอยูตลอดเวลา และถูกกดขี่
บังคับ เฆี่ยนตีกัน ทรมานกันอยูอยางนั้น อด ๆ อยาก ๆ ขาด ๆ แคลน ๆ ตลอดถึงที่นอน
หมอนมุง อาหารปจจัย ที่อยูอาศัยทุกสิ่งทุกอยาง อยูในลักษณะของนักโทษในเรือนจําทั้ง
หมด เขาก็อยูกันไปได เพราะไมเคยเห็นโลกนอกวาเปนอยางไร พอที่จะเอาไปเทียบเคียง
วา อันใดดีกวา อันใดมีสุขกวากันอยางไรบาง พอที่จะมีแกใจอยากเสาะแสวงหาทางออกไป
สูโลกภายนอก
จิตที่ถูกควบคุมจากอํานาจแหงกิเลสอาสวะทั้งหลายก็เปนเชนนั้น คือถูกคุมขังอยู
ดวยกิเลสประเภทตาง ๆ ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน เชนเกิดมาในปจจุบันนี้ กิเลสที่เปนเจา
อํานาจบนหัวใจสัตวนั้นมีมาตั้งแตวันเกิด ถูกคุมมาเรื่อย ๆ ไมเคยไดเปนอิสระภายในตัว
บางเลย จึงยากที่เราจะคาดไดวา ความสุขที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เปนอยูในเวลานี้นั้น คือ
ความสุขอยางไรกัน เชนเดียวกับคนที่เกิดในเรือนจํา และอยูมาตลอดเวลา
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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โลกนอกเปนโลกยังไง ? นาไปและนาอยูไหม ? ธรรมทานประกาศสอนอยูปงๆก็
ไมคอยสนใจกัน แตยังดีที่ผูสนใจยังมีอยูบางบางแหงบางสถานที่ ที่ไหนไมมีใครประกาศ
ไมมีใครพูดถึงเลยวาโลกนอก คือจิตที่มีธรรมครองใจนั้นเปนอยางไร ไมมีใครพูดใหฟง จึง
ไมทราบวาศาสนธรรมเปนอยางไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากอรรถจากธรรมเปนอยางไร มืด
แปดทิศ ติดแบบจมดิ่งไมมีวันฟู พอมองเห็นอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งบางเลย เพราะไมมี
ศาสนาชวยฉุดลาก เหมือนวา “โลกนอก” ไมปรากฏเลย มีแตเรือนจําคือกิเลสควบคุมใจ
เทานั้น เกิดมาในโลกนี้มีแตเรือนจําเปนที่อยูอาศัย ที่เปนที่ตาย อยูนี่ตลอดไป
จิตใจไมเคยทราบวาอะไรที่พอจะใหความสุขความสบาย ความเปนอิสระยิ่งกวาที่
เปนอยูเวลานี้ ถาจะเทียบเขาไปอีกแงหนึ่งก็เหมือน “เปด” เลนน้ําอยูใตถุนบานใตถุน
เรือน แชะๆๆๆๆ อยูอยางนั้น สกปรกโสมมขนาดไหนมันก็พอใจเลน เพราะมันไมเคย
เห็นน้ํามหาสมุทรทะเล ไมเคยเห็นน้ําบึงน้ําบอที่กวางขวางพอที่จะแหวกวาย หัวหางกลาง
ตัวไดอยางสะดวกสบาย มันเห็นแตน้ําใตถุนบานใตถุนเรือน ที่เขาลางสิ่งของลงไปขังอยูเทา
นั้น มันก็ไปเที่ยวเลนและถือวาสนุกสนาน แหวกวายของมันอยางสะดวกสบายรื่นเริง
เพราะเหตุไร ? เพราะมันไมเคยเห็นน้ําที่กวางขวางหรือลึกยิ่งกวานั้น พอที่จะใหเกิดความ
รืน่ เริงบันเทิง เกิดความสุขความสบายแกการไปมา หรือการแหวกวาย หัวหางกลางตัว
สะดวกสบายกวาน้ําใตถุนบานใตถุนเรือน
สวนเปดที่อยูตามลําคลองอันกวางลึกนั้น ผิดกันกับเปดใตถุนบาน มันสนุกสนาน
รืน่ เริง เที่ยวไปตามหวยหนองคลองบึง เจาของไลไปเที่ยวที่ไหนมันก็ไป ตามถนนหนทาง
ขามไปมา โอโห ! แผกระจายกันเปนฝูง ๆ เปนรอย ๆ เปนพัน ๆ เปดพวกนี้ยังพอมี
ความสุขบาง นี่ไดแกอะไร ?
ถาเทียบเขามาก็ไดแก “จิต” ที่ไมเคยเห็นความสุขความสบาย ความรืน่ เริงบันเทิง
ที่เกิดขึ้นจากอรรถจากธรรม ซึ่งเปนเชนเดียวกับเปดที่เลนน้ําใตถุนบานใตถุนเรือน และ
จําพวกที่เพลินเลนน้ําในลําคลอง หรือในบึงบางตาง ๆ นัน้ แล
พวกเรามีความสุขความรื่นเริง ดวยอํานาจของกิเลสบังคับบัญชาอยูเวลานี้ ซึ่ง
เหมือนกับความสุขของนักโทษในเรือนจํานั้นแล เมื่อ “จิต” ไดรับการอบรมจากโลกนอก
หมายถึงธรรม ซึ่งออกมาจากโลกุตรธรรม มาจากดินแดนนิพพาน ลงมาโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งถึงมนุษยโลก ทานชี้แจงไวหมดชั้นหมดภูมิทีเดียว
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ผูมีอุปนิสัยมีความสนใจตอโลกนอก ตอความสุขที่ยิ่งไปกวาความเปนอยูเวลานี้มี
อยู เมื่อไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมและอานตามตํารับตําราเกี่ยวกับโลกนอก คือเรื่องอรรถ
เรื่องธรรม เรื่องความปลดเปลื้องความทุกขความทรมาน ที่ถูกบังคับขับไสอยูภายในใจโดย
ลําดับ จิตใจก็มีความรื่นเริงบันเทิง มีความพออกพอใจสนใจอยากฟง สนใจอยากประพฤติ
ปฏิบัติ จนปรากฏผลขึ้นมาโดยลําดับลําดา นั่นแหละเริ่มเห็นกระแสแหงโลกนอกพาดพิง
เขามาแลว จิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกวายออกใหพนจากความกดขี่บังคับซึ่งมี
อยูภายในใจ อันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจํา
ยิ่งไดปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสงบขึ้นเพียงไร ความตะเกียกตะกาย ความ
อุตสาหพยายามก็ยิ่งมากขึ้น ๆ สติปญญาก็คอยปรากฏขึ้นมา เห็นโทษแหงการกดขี่บังคับ
ของกิเลสภายในใจ เห็นคุณคาแหงธรรมอันเปนเครื่องปลดเปลื้องไดมากนอยเพียงไร ก็
เปนความสบายภายในใจ เบาอกเบาใจ ซึ่งเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับ ความ
อุตสาหพยายามความอดทนเกิดขึ้นตาม ๆ กัน สติปญญาที่เคยนอนจมปลักอยูอยางแต
กอน ก็คอยฟนตัวตื่นขึ้นมา และคนคิดพิจารณา
แมสิ่งเหลานี้จะเคยเปนขาศึกมานมนาน และกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืน
แตไมเคยสนใจ ก็เกิดความสนใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ซึ่งแตกอนก็เหมือนคนตาย ถือเปนธรรมดา ๆ ไมสะดุงสะเทือนสติปญญาพอใหไดคิด
คน หาเหตุผลตนปลายบางเลย แตเมื่อใจเริ่มเขากระแสแหงธรรมที่ไดรับการอบรม จน
เปนพื้นเพแหงสติปญญาไปโดยลําดับ ยอมจะเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษใจ เพราะเปนของ
มีอยูดวยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจดวงนี้ จิตใจก็มีความคลองแคลวในการคิด การ
พิจารณา ใจจะเกิดความอาจหาญ ขุดคนเห็นทั้งโทษ พยายามแก เห็นทั้งคุณ พยายาม
แหวกวาย พยายามสงเสริมไปโดยลําดับ
นี่เรียกวาจิตคอยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับ คือเรือนจําภายในออกไดโดยลําดับ
ทั้งมองเห็นโลกนอกอีกดวยวาโลกนอกเปนโลกอยางไร เหมือนเรือนจําที่มีอยูเวลานี้ไหม ?
ตาก็พอมองเห็นโลกนอกบางวาทานซึ่งอยูโลกนอกทานเปนอยูอยางไร ไปมาหากันอยางไร
เราเปนอยูอยางไรภายในเรือนจํา ความเปนอยูภายใตกิเลสครอบงํานี้เปนอยางไร ความที่
เบาบางจากกิเลสลงเปนลําดับ ๆ จิตใจมีความรูสึกอยางไรบาง ซึ่งพอเทียบกันได
ทีนี้พอมีโลกนอก โลกใน เขาเทียบกันแลว คือความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากการ
แกกิเลสออกไดมากนอยก็ปรากฏ ความทุกขที่กิเลสยังมีคางอยูพาใหแสดงผลก็ทราบชัด
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และเห็นโทษดวยปญญาเปนขั้น ๆ และพยายามแกไขอยูตลอดเวลา ไมลดละความ
พากเพียร
นี่แหละตอนที่สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เริ่มหมุนตัวออกแนวรบ ก็ตอนที่เห็น
ทั้งโลกนอก คือความปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจไดมากนอย และเห็นทั้งโลกในที่กิเลสกด
ขี่บังคับมาเรื่อย ๆ แตกอนไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบ เพราะไมรูไมเห็น เกิดขึ้นมาก็จม
อยูในความทุกขทรมานอยางนี้ ขึ้นชื่อวาความสุขนั้น ไมปรากฏจากโลกนอกเลย คือ ไม
ปรากฏจากอรรถจากธรรม
การปรากฏก็ปรากฏแตความสุขแบบที่ความทุกขอยูหลังฉาก ซึ่งคอยจะมาเหยียบ
ย่าํ ทําลาย เพื่อลบลางความสุขนั้นใหหายไปโดยไมมีเวลานาฬิกาเตือนบอกเลย ทีนี้ไดรูได
เห็นบาง ความสุขภายนอก คือจากโลกนอกของผูที่ธรรมครองใจนั้น ก็เห็นความสุขภายใน
เรือนจํา คือความสุขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น ความทุกขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น
คือรูไดดวยสติปญญาของตัวเองประจักษใจ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอก ไดแกกระแสแหงธรรมที่ซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ ก็
เห็นพอเปนเครื่องเทียบเคียงกันไปโดยลําดับ ๆ เห็นโลกภายนอก โลกภายใน ทั้งคุณและ
โทษนํามาประกอบเทียบเคียงกัน ก็ยิ่งทําใหเกิดความเขาใจ และความพากเพียรความอด
ทนมากขึ้น กระทั่งอะไรผานเขามาขึ้นชื่อวาเรื่องของกิเลส ซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแลว ตอง
ตอสูกันทันที และแกไขปลดเปลื้อง หรือรื้อถอนกันโดยลําดับ ๆ ดวยอํานาจแหงสติปญญา
มีความเพียรเปนเครื่องหนุนหลัง
จิตใจจะหมุนไปเอง เมื่อความเห็นโทษมีมาก ความเห็นคุณก็มีมาก เมื่อความอยาก
รูอยากเห็นธรรมมีมาก และความอยากหลุดพนมีมากเพียงไร ความพากเพียรก็ตองมาก
ขึ้นไปตาม ๆ กัน แมความอดความทนก็ตาม ๆ กันมา เพราะมีอยูในใจดวงเดียวกัน เห็น
โทษก็เห็นที่ใจทั้งดวงนั้นแล ใจทั้งดวงเปนผูเห็นโทษ แมเห็นคุณก็ใจทั้งดวงนั้นเปนผูเห็น
การที่พยายามแหวกวายดวยวิธีตาง ๆ ตามความสามารถของตน ก็เปนเรื่องของใจ
ทั้งดวงจะเปนผูทําความพยายามปลดเปลื้องตนเอง เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้มีความเพียร
เปนตน ที่เปนเครื่องมือของจิต เปนเครื่องสนับสนุนจิต จึงมาพรอม ๆ กัน เชน ศรัทธา
ความเชื่อตอมรรคตอผล ความเชื่อตอแดนพนทุกข วิริยะ ความพากเพียรที่จะทําตัวให
หลุดพนไปโดยลําดับ ขันติ ความอดความทน เพื่อบึกบึนใหผานพนไปได ก็มาพรอม ๆ
กัน สติปญญา ที่จะใครครวญไปตามแนวทาง อันใดถูกอันใดผิดก็มาตาม ๆ กัน
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ถาจะพูดตามหลักธรรมที่ทานกลาวไว ก็เรียกวา “มรรคสมังคี” คอยรวมตัวกันเขา
มาอยูในใจดวงเดียวนี้ อะไรก็รวมเขามา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันโต ตลอดถึงสัมมาสมาธิ ก็รวมเขามาอยูในจิตดวงเดียวนี้ทั้งมวล ไมไปที่อื่น
สัมมากัมมันตะ ก็มีแตเดินจงกรม นั่งสมาธิ ซึ่งเปนงานชอบ สัมมากัมมันตะ คือ
งานชอบ เพราะเขาถึงงานอันละเอียดที่ใจรวมเขามา จิตเปน มรรคสมังคี คือมรรครวมตัว
เขามาสูใจดวงเดียว สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ไดแกเรื่องของปญญา คนควาอยูตลอด
เวลา เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่องตาง ๆ ที่ปรากฏหรือสัมผัส เกิดขึ้นแลวดับไปทั้งดีทั้ง
ชั่วทั้งอดีตและอนาคต ที่ขึ้นมาปรากฏภายในใจ สติปญญาเปนผูฟาดฟนหั่นแหลกไปโดย
ลําดับ ไมรอใหเสียเวล่าํ เวลา สัมมากัมมันตะ การงานชอบที่เกี่ยวกับกาย ก็คือการนั่ง
ภาวนาหรือเดินจงกรม อันเปนความเพียรละกิเลสในทาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางใจก็คือวิริยะ
ความพากเพียรทางใจ
สัมมาวาจา พูดกันแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม การสนทนากันก็มีแตเรื่อง “สัลเลข
ธรรม” ธรรมเปนเครื่องขัดเกลา หรือชําระลางกิเลสอาสวะออกจากจิตใจ วาเราจะทําดวย
วิธีใดกิเลสจึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิง นี่คือสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ อารมณอันใดที่เปนขาศึก
ตอจิต เมื่อนําเขามาเปนอารมณของใจเรียกวา “เลี้ยงชีพผิด” เพราะเปนขาศึกตอจิต จิต
ตองมีความมัวหมองไมใชของดี ตองเปนทุกขขึ้นมาภายในใจมากนอยตามสวนแหงจิตที่มี
ความหยาบละเอียดขึ้นไปโดยลําดับ นี่ก็ชื่อวา“เปนยาพิษ” เลี้ยงชีพไมชอบ ตองแกไขทัน
ที ๆ
อารมณของจิตที่เปนธรรม อันเปนไปเพื่อความรื่นเริง เปนไปเพื่อความสุขความ
สบายนัน่ แล คืออารมณที่เหมาะสมกับจิต และเปนอาหารที่เหมาะกับใจ ทําใหใจเกิดความ
สงบสุข การเลี้ยงชีพชอบจึงเลี้ยงอยางนี้ โดยทางธรรมขั้นปฏิบัติตอจิตเปนขั้น ๆ ขึ้นไป
สวนการเลี้ยงชีพชอบทางรางกายดวยอาหารหรือบิณฑบาตนั้น เปนสาธารณะสําหรับชาว
พุทธทั่ว ๆ ไปจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน ๆ
สัมมาวายามะ เพียรชอบ เพียรอะไร ? นีเ่ ราก็ทราบ ทานบอกเพียรใน ๔ สถาน คือ
พยายามระวังไมใหบาปเกิดขึ้นในตนหนึ่ง พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป การ
ระวังบาปตองระวังดวยความมีสติ พยายามสํารวมระวังอยาใหบาปเกิดขึ้นดวยสติ คือระวัง
จิตที่จะคิด เที่ยวกวานเอาความทุกขความทรมานเขามาสูจิตใจนั่นเอง เพราะความคิด
ความปรุงในทางไมดีนั้นเปนเรื่องของ “สมุทัย” จึงพยายามระวังรักษาดวยดี อยาประมาท
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หนึ่ง พยายามเจริญสิ่งที่เปนกุศล เปนความเฉลียวฉลาด ใหมีมากขึ้นโดยลําดับ ๆ หนึ่ง
และเพียรระวังรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญยิ่งขึ้น อยาใหเสื่อมไปหนึ่ง
“สัมมัปปธาน สี่” ที่ทานวาก็อยูที่ตัวเรานี้แล “สัมมาสติ” ก็ดูอยูในใจของเรานี่
การเคลื่อนไหวไปมา ความระลึก ความรูตัวนี้ รูอยูตลอดเวลา อะไรมาสัมผัสทางตาทางหู
ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย ไมเขาไปสูใจจะไปที่ไหน ใจเปนสถานที่ใหญโตคอยรับทราบเรื่อง
ราวตาง ๆ ทั้งดีทั้งชั่วอยูตลอดเวลา ปญญาเปนผูวินิจฉัยใครครวญ สติเปนผูคอยดูตรวจ
ตราพาชีอยูเสมอ ในเมื่ออะไรเขามาเกี่ยวของกับใจ เปนดีหรือเปนชั่ว อารมณชนิดใด สติ
ปญญาใครครวญเลือกเฟนในอารมณตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับใจ อันใดที่เห็นวาไมชอบ
ธรรม จิตจะสลัดปดทิ้งทันที ๆ คือปญญานั่นแหละเปนผูทําการสลัดปดทิ้ง แนะ
“สัมมาสมาธิ” การงานเพื่อสงบกิเลสโดยสมาธิก็มั่นคงอยูตลอดเวลา จนปรากฏ
ผลเปนความสงบเย็นแกใจที่พักงานอยางแทจริง ไมมีความฟุงซานเขามากวนใจในขณะนั้น
ประการหนึ่ง
ในขณะที่จะเขาสมาธิเปนการพักผอนจิต เพื่อเปนกําลังของปญญาในการคนควาตอ
ไปก็พักเสีย พักในสมาธิ คือเขาสูความสงบ ไดแกหยุดการปรุงการแตงการคิดคนควาทาง
ดานปญญาโดยประการทั้งปวง ใหจิตสงบตัวเขามาอยูอยางสบาย ไมตองคิดตองปรุงอะไร
ซึ่งเปนเรื่องของงาน พักจิตใหสบายโดยความมีอารมณเดียว หากวาจิตมีความเพลิดเพลิน
ตอการพิจารณาไปมากจะยับยั้งไวไมได เราก็เอา “พุทโธ” เปนเครื่องฉุดลากเขามา ใหจิต
อยูกับ “พุทโธ ๆๆ”
คําบริกรรมกับ “พุทโธ” นี้ แมจะเปนความคิดปรุงก็ตาม แตเปนความคิดปรุงอยู
ในธรรมจุดเดียว ความปรุงอยูในธรรมจุดเดียวนั้นเปนเหตุใหจิตมีความสงบตัวได เชน คํา
วา “พุทโธ ๆๆ” หากจิตจะแย็บออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงาน งานยังไม
เสร็จ เราก็กําหนดคําบริกรรมนั้นใหถี่ยิบเขาไป ไมยอมใหจิตนี้ออกไปทํางาน คือจิตขั้นที่
เพลินกับงานนั้นมีอยู ถาพูดแบบโลกก็วา “เผลอไมได” แตจะวาจิตเผลอก็พูดยาก การ
พูดที่พอใกลเคียงก็ควรวา “รามือไมได” พูดงาย ๆ วายังงั้น เรารามือไมได จิตจะตอง
โดดออกไปหางาน ตอนนี้ตองหนักแนนในการบริกรรม บังคับจิตใหอยูกับอารมณอันเดียว
คือ พุทโธ เปนเครื่องยับยั้งจิต กําหนด พุทโธ ๆๆๆ ใหถี่ยิบอยูนั้น แลว พุทโธ กับจิตก็
เปนอันเดียวกัน ใจก็แนว สงบลง สงบลงไป ก็สบาย ปลอยวางงานอะไรทั้งหมด ใจก็เยือก
เย็นขึ้นมา นี่คือสมาธิที่ชอบ
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ในขณะที่จะพักตองพักอยางนี้ ทานเรียกวา “สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิชอบ พอสม
ควรเห็นวาใจไดกําลังแลว เพียงปลอยเทานั้นแหละจิตจะดีดตัวออกทํางานทันทีเลย ดีด
ออกจากความเปนหนึ่ง ความเปนอารมณอันเดียวนั้น แลวก็เปนสองกับงานละทีนี้ ใจ
ทํางานตอไปอีก ไมหวงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางาน ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อความสงบ
ก็ไมตองหวงกับงานเลยเชนเดียวกัน
ขณะที่พักตองพัก เชนในขณะที่รับประทานตองรับประทาน ไมตองทํางานอะไรทั้ง
นั้น นอกจากทํางานในการรับประทาน จะพักนอนหลับก็นอนหลับใหสบาย ๆ ในขณะที่
นอนไมตองไปยุงกับงานอะไรทั้งสิ้น แตเวลาที่เริ่มทํางานแลวไมตองไปยุงในเรื่องการกิน
การนอน ตั้งหนาทํางานจริง ๆ นี่ไดชื่อวาทํางานเปนชิ้นเปนอัน ทํางานเปนวรรคเปนตอน
ทํางานถูกตองโดยกาลโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ
เรียกวา
สัมมากัมมันตะ
“สัมมากัมมันตะ” คือการงานชอบ ไมกาวกายกัน เปนงานที่เหมาะสม
เรื่องสมาธิปลอยไมได การปฏิบัติเพื่อความรื่นเริงของใจ การเห็นวา “สมาธิ” อยู
เฉย ๆ ไมเกิดประโยชนนั้นไมถูก ถาผูติดสมาธิไมอยากออกทํางานเลยอยางนั้น เห็นวาไม
ถูกตองควรตําหนิ เพื่อใหผูนั้นไดถอนตัวออกมาทํางาน แตถาจิตมีความเพลิดเพลินในงาน
แลว เรื่องของสมาธิก็มีความจําเปนในดานหนึ่ง ในเวลาหนึ่งจนได คนเราทํางานไมพักผอน
นอนหลับบางเลยนี้ทํางานตอไปไมได แมจะรับประทานอาหาร สมบัติเสียไปดวยการรับ
ประทานก็ใหมันเสียไป ผลที่ไดคือธาตุขันธมีกําลังจากการรับประทาน ประกอบการงาน
ตามหนาที่ตอไปไดอีก เงินจะเสียไป ขาวของอะไรที่นํามารับประทานจะเสียไป ก็เสียไป
เพื่อเกิดประโยชน เพื่อเปนพลังในรางกายเราจะเปนอะไรไป ใหมันเสียไปเสียอยางนี้ ไม
เสียผลเสียประโยชนอะไร ถาไมรับประทานจะเอากําลังมาจากไหน ตองรับประทาน เสียไป
ก็เสียไปเพื่อกําลัง เพื่อใหเกิดกําลังขึ้นมา
นี่การพักในสมาธิ ในขณะที่พักใหมีความสงบ ความสงบนั้นแลเปนพลังของจิต ที่
จะหนุนทางดานปญญาไดอยางคลองแคลว เราตองพักใหมีความสงบ ถาไมสงบเลยมีแต
ปญญาเดินทาเดียว ก็เหมือนกับมีดไมไดลับหิน ฟนตุบ ๆ ตั๊บ ๆ ไมทราบวาเอาสันลงเอา
คมลง มีแตความอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจ อยากถอนกิเลสโดยถายเดียว โดยที่ปญญา
ไมไดลับจากการพักสงบ อันเปนสิ่งที่หนุนหลังใหเปนความสงบเย็นใจ ใหเปนกําลังของใจ
แลวมันก็เหมือนกับมีดที่ไมไดลับหินนะซี ฟนอะไรก็ไมคอยขาดงาย ๆ เสียกําลังวังชาไป
เปลา ๆ
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เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสม ในขณะที่พักสงบจิตในเรือนสมาธิตองใหพัก การ
พักผอนจึงเหมือนเอาหินลับปญญานั่นเอง การพักธาตุขันธ คือสกลกายก็มีกําลัง การพัก
จิต จิตก็มีกําลังดวย
พอมีกําลังแลว จิตออกคราวนี้ก็เหมือน “มีดไดลับหินแลว” อารมณอันเกานั้นแล
ปญญาอันเกานั้นแล ผูพิจารณาคนเกานั้นแล แตพอกําหนดพิจารณาลงไป มันขาดทะลุไป
เลย คราวนี้เหมือนกับคนที่พักผอนนอนหลับ รับอาหารใหสบาย ลับมีดพราใหเรียบรอย
แลว ไปฟนไมทอนนั้นแล คน ๆ นั้น มีดก็เลมนั้น แตมันขาดไดอยางงายดาย เพราะมีดก็
คม คนก็มีกําลัง
นี่อารมณก็อารมณอันนั้นแล ปญญาก็ปญญาอันนั้นแล ผูปฏิบัติคนนั้นแล แตได
“ลับหิน” แลว กําลังของจิตก็มีแลวเปนเครื่องหนุนปญญา จึงแทงทะลุไปไดอยางรวดเร็ว
ผิดกับตอนไมไดพักในสมาธิเปนไหน ๆ
เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องของปญญา จึงเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน เปนแต
เพียงทํางานในวาระตาง ๆ กันเทานั้น วาระที่จะทําสมาธิก็ทําเสีย วาระนี้จะพิจารณาทาง
ดานปญญาใหเต็มอรรถเต็มธรรม เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลัง พิจารณาลงไปใหเต็ม
เหตุเต็มผล เวลาจะพักก็พักใหเต็มที่เต็มฐานเหมือนกัน ใหเปนคนละเวลาไมใหกาวกายกัน
แบบทั้งจะพิจารณาทางดานปญญา ทั้งเปนหวงสมาธิ เวลาเขาสมาธิแลวก็เปนอารมณกับ
เรื่องปญญา อยางนี้ไมถูก จะปลอยทางไหน จะทํางานอะไรใหทํางานนั้นจริง ๆ ใหเปนชิ้น
เปนอัน นี่ถูกตองเหมาะสม สัมมาสมาธิ ก็เปนอยางนี้จริง ๆ
เรื่องของกิเลสเปนเรื่องกดถวงจิตใจ จิตเรานี่เหมือนเปนนักโทษ ถูกกิเลสอาสวะทั้ง
หลายครอบงําอยูตลอดเวลา และบังคับทรมานจิตใจมาตลอดนับแตเกิดมา
เมื่อปญญาไดถอดถอนกิเลสออกโดยลําดับ ๆ แลว ใจก็มีความสวางไสวขึ้นมา
ความเบาบางของจิตก็เปนคุณอันหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการที่ถอดถอนสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่สกปรก
ออกได เราก็เห็นคุณคาอันนี้ แลวพิจารณาไปเรื่อย ๆ
รวมแลว กิเลสอยูที่ไหน ภพชาติอยูที่ไหน ก็มีอยูที่ใจดวงเดียวนี้แหละ นอกนั้นเปน
กิ่งกานสาขา เชน ออกไปทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย แตตนของมันจริง ๆ อยู
ที่ใจ เวลาพิจารณาสิง่ เหลานัน้ รวมเขามา รวมเขามาแลว จะเขามาสูจิตดวงเดียวนี้ “วัฏวน”
ไมไดแกอะไร ไดแกจิตดวงเดียวนี้เปนผูหมุนผูเวียน เปนผูพาใหเกิดใหตายอยูเทานี้ เพราะ
อะไร ? เพราะเชื้อของมันมีอยูภายในใจ
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เมื่อใชสติปญญาพิจารณาคนควาเห็นชัดและตัดเขามา ๆ เปนลําดับ ๆ จนเขาถึงจิต
ซึ่งเปนตัวการ มี “อวิชชา” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่เปนเชื้อ “วัฏฏะ” อยูภายในใจ แยกลง
ไปพิจารณาลงไป ๆ ไมใหมีอะไรเหลืออยู วานี้คือนั้น นั้นคือนั้น กําหนดพิจารณาลงไปที่
จิตเชนเดียวกับสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป
แมใจจะมีความสวางไสวขนาดไหนก็ตาม ก็พึงทราบวานี้เปนเรือนใจที่พอพักอาศัย
ไปชั่วกาลชั่วเวลาเทานั้น หากยังไมสามารถพิจารณาใหแตกกระจายลงไปได แตเราอยาลืม
วา จิตที่มีความเดนดวงนี้แลคืออวิชชาแท ใหพิจารณาเอาอันนั้นแหละเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา
เอา ! อันนี้จะสลายลงไปจนหมดความรูไมมีอะไรเหลือ กระทั่ง “ผูรู” จะฉิบหาย
จมไปดวยกันก็ใหรูเสียที เราพิจารณาเพือ่ หาความจริง เพื่อรูความจริง ตองใหลงถึงเหตุถึง
ผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อะไรจะฉิบหายลงไปก็ใหฉิบหาย แมที่สุด “ผูรู” ที่กําลัง
พิจารณาอยูนี้จะฉิบหายไปตามเขา ก็ใหรูดวยสติปญญา ไมตองเหลือไววาอะไรเปนเกาะ
เปนดอนหลอกเรา อะไรเปนเรา อะไรเปนของเรา ไมมีเหลือไวเลย พิจารณาลงไปใหถึง
ความจริงไปดวยกันหมด
สิ่งที่เหลือหลังจากกิเลส “อวิชชา” ที่ถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงแลวนั้นแล คือสิ่งที่
หมดวิสัยของสมมุติที่จะเอื้อมเขาถึงและไปทําลายได นั้นแลทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ์”
หรือ “ความบริสุทธิ”์ ธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์นี้ไมมีอะไรทําลายได
กิเลสเปนสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นไดดับได เพราะฉะนั้นจึงชําระได มีมากขึ้นได ทําใหลด
ลงได ทําใหหมดสิ้นไปก็ได เพราะเปนเรื่องของสมมุติ
แตจิตลวน ๆ ซึ่งเปนธรรมชาติที่เรียกวา “จิตตวิมุตติ” แลว ยอมพนวิสัยแหงกิเลส
ทั้งมวลอันเปนสมมุติจะเอื้อมเขาถึงและทําลายได ถายังไมบริสุทธิ์มันก็เปนสมมุติเชนเดียว
กับสิ่งทั้งหลาย เพราะสิ่งสมมุตินั้นแทรกตัวอยูในจิต เมื่อแกนี้ออกจนหมดแลว ธรรมชาติที่
เปนวิมุตตินี่แล เปนธรรมชาติที่กิเลสใด ๆ จะทําอะไรตอไปไมไดอีก เพราะพนวิสัยแลว
แลวอะไรฉิบหาย ?
ทุกขก็ดับไปเพราะสมุทัยดับ นิโรธความดับทุกขก็ดับไป มรรคเครื่องประหารสมุทัย
ก็ดับไป สัจธรรมทั้งสี่ดับไปดวยกันทั้งนั้น คือ ทุกขก็ดับ สมุทัยก็ดับ มรรคก็ดับ นิโรธก็ดับ
แนะ ! ฟงซิ
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อะไรที่รูวา “สิ่งนั้น ๆ ดับไป” นั่นแลคือผูไมใชสัจธรรม ผูนี้ผูเหนือสัจธรรม การ
พิจารณาสัจธรรม คือการพิจารณาเพื่อผูนี้เทานั้น เมื่อถึงตัวจริงนี้แลว สัจธรรมทั้งสี่ก็หมด
หนาที่ไปเอง โดยไมตองไปชําระ ไมตองไปแกไข ไมตองไปปลดเปลื้อง เชน ปญญาเรา
ทํางานเต็มที่แลวปญญาเราปลอยได ไมตองมีกําหนดกฎเกณฑ สติก็ดี ปญญาก็ดี ที่เปน
เครื่องรบ พอสงครามเลิก ขาศึกหมดไปแลว ธรรมเหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง นั่น
อะไรเหลืออยู ? ก็คือความบริสุทธิ์นั้นแหละ พระพุทธเจาที่ทรงประกาศธรรมสอน
โลก ก็เอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แลไปสอน ศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ และ
อุบายแหงการสอน ตองสอนทั้งเรื่องของทุกข เรื่องของสมุทัย ของนิโรธ ของมรรค เพราะ
อาการเหลานั้นเปนอาการเกี่ยวของกับจิตดวงนี้ ใหรูวิธีแกไข รูวิธีดับ รูวิธีบําเพ็ญทุกสิ่งทุก
อยาง จนถึงจุดหมายปลายทาง อันไมตองพูดอะไรตอไปอีกแลว ไดแกความบริสุทธิ์ จิต
ออกสูโลกนอกแลวทีนี้ ออกจากเรือนจําแลวไปสูโลกนอกคือความอิสรเสรี ที่ไมตองถูกคุม
ขังอีกแลว
แตโลกนี้ไมมีใครอยากไปกันเพราะไมเคยเห็น โลกนี้เปนโลกสําคัญ “โลกุตระ”
เปนแดนสูงกวาโลกทั่วไป แตเราเพียงวา “โลกนอก” นอกจากสมมุติทั้งหมด เรียก
“โลก” ไปยังงั้นแหละ เพราะโลกมีสมมุติก็วากันไปอยางนั้น ใหพิจารณาออกจากที่คุมขังนี้
ซิ เกิดก็เกิดในที่คุมขัง อยูก็อยูในที่คุมขัง ตายก็ตายในที่คุมขัง ไมไดตายนอกเรือนจําสักที
เอาใหใจไดออกนอกเรือนจําสักทีเถิด จะไดแสนสบาย ๆ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทาน ทานก็เกิดในเรือนจําเหมือนกัน แตทานออกไปตายนอกเรือนจํา ออกไปตาย
นอกโลก ไมไดตายอยูในโลกอันคับแคบนี้
ขอยุติการแสดง
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วัฏจักร

๑๑

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุ
ล ณ วัณดเพาพงา
ป่าบ้านตาด
เทศนโปรดคุ
วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช
เมื่อวั๒๕๑๘
นที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

วัฏจักร

ปญหาของโลกในปจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปญหาที่ “ตายแลวเกิด” ดูจะมีนอย “ตาย
แลวสูญ” รูสึกวาจะมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเปนปญหาใหญตอจิตใจของนักเกิดนั่นแหละ
การเขาใจวาตายแลวสูญนั้นก็คือเรื่องของกิเลสพาใหเขาใจ ไมใชความจริงพาใหเขา
ใจ ผูเชื่อความสําคัญของกิเลสจึงทําผิดเรื่อย ๆ แลวก็ “เกิด” ไมหยุด ทุกขไมถอย ไมมี
เวลาลดนอย เพราะความคิดเชนนั้นเปนการสงเสริมกิเลสและกองทุกขทั้งสิ้น
คนที่เขาใจวาตายแลวสูญนั้น
ยอมไมคิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคต
เพราะหมดหวังแลว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เปนไป ที่ไดประสบพบเห็นตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไมหวังก็
ตามมีอยู และสิ่งสําคัญที่มีอยูขณะนี้คือมีอยูทุกขณะก็คือใจ ปญหานี้จึงเปนปญหา
“เพชฌฆาต” เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองโดยแท การทําลายตัวเองไปในตัวไมมีชิ้นดีแฝง
อยูบางเลยนั้น จัดวาเปนคนหมดหวัง ราวกับโลกที่หมดหวัง ไมมีใครชวยไดนั้นเอง
ผูที่มีความเขาใจวาตายแลวเกิด ยอมมีการระมัดระวังตัวและกลัวบาป โดยคิด
วาถาเกิดแลวจะเปนอยางไร หากวาเราทําไมดีเสียอยางนี้ เวลาไปโดนความทุกขเขาในเวลา
ไปเกิดใหม ก็จะไดรับสิ่งที่ไมพึงใจทั้งหลายเปนเครื่องตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรารถนา
อยางยิ่ง แลวก็ไมกลากระทํา เพราะอยางไรเสียจิตก็ตองไปเกิดอีกดวยผลแหงกรรมนั้น ๆ
ผูนี้จึงมักมีความระมัดระวังและขยะแขยงตอสิ่งที่ไมดีไมพึงปรารถนา และก็ไมกลาทําลงไป
แตพวกที่เชื่อวาตายแลวสูญนั้น รูสึกจะเห็นวาสูญไปโดยประการทั้งปวง ในเรื่อง
บาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรทั้งหมด พอยังมีลมหายใจอยูเทานั้น เมื่อสิ้นลมหายใจแลวก็
หมดหวัง ไมมีความดี ความสุขสนองตอบ นอกจากความทุกขความไมดีที่ตนเขาใจวาไมมี
เทานั้น จะใหผลแกผูนั้น การทําบุญทําบาปจึงไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้นกับเขา นอกจาก
เปนความตองการในปจจุบัน จะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ผิดหรือถูกไมคํานึง ผูมีความคิด
เชนนี้ไดชื่อวาทําลายตนเองไปในตัวทุกระยะที่คิดและทําลงไป
ในหลักธรรมของพระพุทธเจาก็มีไว คือเจาทิฐิตาง ๆ ซึ่งมาสนทนาธรรมกับพระ
พุทธเจา สัตวตายแลวสูญบาง ตายแลวเกิดบาง ทุกสิ่งทุกอยางเที่ยงบาง สัตวที่เคยเกิดเปน
ชนิดใดก็ตองเกิดเปนชนิดนั้นบาง เชนใครเคยเกิดเปนคนก็ตองเปนคนเรื่อยไป เที่ยงตอ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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กําเนิดของตนที่เคยเกิดเปนอะไร กลายเปนความเที่ยงไปหมด นี่ก็เปนเรื่องของความ
สําคัญ ไมใชความจริงซึ่งมีอยูในสันดานของสัตวเต็มโลก
เรื่องของกิเลสเปนสิ่งที่นากลัวมาก เมื่อพิจารณาและเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู
ภายในใจของเรา ดวยหลักธรรมเปนเครื่องพิสูจนโดยลําดับแลว เราจะยิ่งเห็นกิเลสเปนสิ่ง
ที่นากลัวมาก เพราะแทบทุกสิ่งซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงจากกิเลส อันทําใหสัตวเปนภัยเสมอ
ไป แทบจะพูดไดวาทุกระยะที่เปนความกระซิบกระซาบ เปนความบังคับบัญชา อํานาจมาก
อํานาจนอย มักมีอยูกับกิเลสทั้งสิ้น จิตใจเราก็คลอยตามมัน คลอยตามมันจนลืมตัว วาคิด
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตองไปหมด แมที่ไมนาเชื่อก็เชื่อไปเลย ที่เรียกวา “ลืมตัวอยางมืดมิด”
ไมทราบไดวาสิ่งที่คิดนั้นเปนทางถูกหรือทางผิด เพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่พาใหงมงายนี้มา
นานแลว
กิเลสเปนธรรมชาติที่ไมมีคาสําหรับผูที่มีคา และความเปนผูมีคุณคาคือตัวเรา จึง
ตองระวังเสมอ
การที่จะพิสูจนเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ เราจะพิสูจนอยางไร ? ไปเรียนที่ไหนไมสิ้นไม
สุด และก็ไมสามารถที่จะระงับดับความสําคัญอันดนเดาเหลานั้นได นอกจากการปฏิบัติตอ
จิตใจโดยเฉพาะ คือ “จิตตภาวนา” งานนี้เปนทางตรงแนวตอความจริงที่จิตจะพึงทราบ
จิตจะตองทราบดวยวิธีนี้แนนอน เพราะปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงทราบ
จากวิธีนี้เปนหลักใหญ
การคิดตรองตองมี “จิตตภาวนา” เปนหลักยืนตัว จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริง อยางอื่นไมมีทางทราบได จะเรียนมากเรียนนอยก็ตาม แตไมไดประมาทเพราะการ
เรียนไมใชการชําระกิเลส เปนการจดจําเอาตามการเรียนมาเฉย ๆ แตกิเลสก็เปนกิเลสอยู
โดยดี ถาเราไมแกกิเลส กิเลสก็มีอยูเต็มหัวใจตามเดิม ราวกับคนไมเรียนไมละกิเลสนั่น
แล เหมือนอยางเขาสราง “แปลนบานแปลนเมือง” จะทําแปลนไดกี่มากนอยมันก็เปน
แปลนอยูเปลาดี ๆ นัน่ แหละ ถาเราไมลงมือทํามันก็ไมเปนตัวบานตัวเรือนขึ้นมาได
การเรียนธรรม การจดจําชื่อเสียงของกิเลส จะเรียนกันไปขนาดไหนก็เรียนไปจํากัน
ไปแตชื่อ ความจริงมันก็เปน “กิเลส” ของมันอยูอยางนั้น ไมบกพรองลงบางเลยจนนิด
เดียวดวยการทองจํา จึงไมมีประโยชนอะไรที่จะจดจําเปลา ๆ ไมสามารถจะแกกิเลสตาง ๆ
ภายในจิตใจได นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนมันไปโดยลําดับ ดังที่ปราชญทั้งหลายพา
ดําเนินมาจนถึง “ความบริสุทธิ์พุทโธ” เต็มดวงใจเทานั้น
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ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้งสามนี้เปนธรรมสามัคคีกันขาดไปไมได ถาอยากเห็นกิเลส
หลุดลอยออกจากใจ ถาอยากเปนผูรับเหมากิเลสทั้งมวลกองเต็มหัวใจ ก็เพียงเรียนเอา จด
จําเอาแตชื่อของมันก็พอตัวแลว แทบเดินไมไหว เพราะหนักคัมภีรใบลานที่เรียนจดจํามา
เปลา ๆ โดยเขาใจวาตนเปนปราชญฉลาดพอตัว ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ
การปฏิบัติ เชน จิตตภาวนา คือการปฏิบัติตอจิตใจตัวเอง เปนการเรียนเรื่องจิตใจ
ของตนโดยตรง วิถีใจชอบคิดไปในทางใดบาง มีมากนอยหนักเบาไปในทางใด ? ทางดี
หรือชั่ว มีธรรมคือสติปญญาเปนตน เปนเครื่องพิสูจนอารมณอยูเสมอ ธรรมทานสอนไว
อยางไร อะไรที่ควรเอาชนะ ที่ควรจะระวัง ที่ควรจะดับ ที่ควรจะสงเสริม ทานบอกไวหมด
เชน จิตมีความฟุงซานซึ่งเปนการกอกวนตัวเอง เวลาฟุงซานมากก็กอกวนมาก
ทําลายตนมาก ใหพยายามระงับดับความคิดเหลานั้นดวยอุบายตาง ๆ มีสติปญญาเปน
สําคัญ ตามแตจะเห็นควร เชน การกําหนดภาวนา มีธรรมบทใดเปนหลักยึดแทนอารมณที่
เคยทําใหฟุงซานนั้นเสีย จิตก็ยอมมีทางสงบลงได พอจิตสงบลงไดก็ทราบวา จิตพักงานที่
แสนวุนวายลงไดเปนพัก ๆ เพียงเทานี้ก็พอทราบเบื้องตนแหงการภาวนาวา มีผลเปน
ความสงบสุขทางใจ ถาเปนโรคก็ถูกกับยา หรือระงับลงแลวดวยยา พอมีทางพยาบาลรักษา
ใหหายไดโดยลําดับ จนหายขาดไดดวยยาขนานตาง ๆ จิตใจตองสงบเย็น เห็นผลโดย
ลําดับดวยธรรมแขนงตาง ๆ จนถึงขั้นบริสุทธิ์ไดดวยธรรม
เมื่อจิตมีพลังทั้งหมดมั่นคงเขาไปเปนลําดับ ๆ ก็ยอมทราบชัด และทราบเรื่องของ
ธาตุของขันธไปโดยลําดับ โดยทางปญญาเปนอยางนั้น ๆ จนทราบวา ธาตุขันธเหลานี้มัน
ไมใชอยางเดียวกัน แมจะอาศัยกันอยูราวกับเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็ตาม เปรียบเทียบ
เหมือนกับเรามาอาศัยอยูในบาน บานนัน้ เปนบาน เราเปนเรา จะอยูใ นบานเราก็เปนเราคน
หนึ่ง ตางคนตางอยู เปนแตอาศัยกันอยูชั่วกาล ฉะนั้นบานจึงไมใชเรา เราจึงไมใชบาน บาน
เปนสมบัติของเรา ธาตุขันธเปนสมบัติของเราคือใจ แตเรานี้ไมใชบานและเราไมใชธาตุ
ขันธ ธาตุขันธไมใชเรา แตเพียงอาศัยและเปนความรับผิดชอบกันอยู ฉะนั้นเราจะเรียกวา
ธาตุขันธเปนของเราตามสมมุติก็ไมผิด แตอยางไร ๆ มันก็เปนคนละอยางอยูดี
การเรียนจิตตภาวนายอมทราบความจริงไปโดยลําดับ ๆ ดังที่อธิบายมา และการ
เรียนเชนนี้เปนภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสโดยตรง
ครั้งพุทธกาลทานเรียนเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสตาง ๆ ออกจากใจจริง ๆ ไมไดเรียน
เพื่อเอาชื่อเอานามของกิเลสบาปธรรม และชั้นภูมิ ตรี โท เอก มหาเปรียญ อยางเดียว โดย
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง อันเปนราวกําแพงรักษาความปลอดภัยใหกิเลสผาสุกสนุก
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แพรพันธุออกลูกออกหลาน สรางบานสรางเรือนที่ขับถายบํารุงบําเรอบนหัวใจสัตวโลก ดั่ง
ที่เปนอยูเห็นอยูนี้เลย
ชั้นภูมิของทานที่ไดรับสวนผลจากการปฏิบัติ ก็เปนกัลยาณชน อริยชน เปนขั้น ๆ
โดยสนฺทิฏฐิโก เปนเครื่องรับรองตัวเองตามหลักความจริงของภูมิธรรมนั้น ๆ สมกับธรรม
เปนสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ ไดผลเปนที่พึงใจตามพระประสงคที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก
ดวยธรรมของจริง อันประกอบดวยพระเมตตาเต็มพระทัยไมเคยบกพรองแตตน จนถึง
เวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน องคพยานวาระสุดทาย คือพระสุภัททะปจฉิมสาวก ผูบ วช
ในราตรีจะปรินิพพาน ซึ่งตั้งหนาทําความเพียร ยังกิเลสทั้งมวลใหสิ้นซากในคืนวันนั้น จาก
พระโอวาทที่ประทานโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ประทานปจฉิมโอวาทแกพระสงฆที่ประชุม
พรอม เพื่อการเสด็จปรินิพพานของพระองค โดยใจความสําคัญวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนทานทั้งหลายใหทราบวา (สัจธรรมที่มีติดแนบอยูกับ
ตัว) คือ สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ (สังขารภายในไดแก ความคิดปรุง
แตงตาง ๆ ทุกขณะ ทั้งดี ชั่ว กลาง) ลวนดับไปโดยสติปญญา ดวยความไมประมาทเถิด
เหลานี้คือพระเมตตาลนฝงแหงโลกธาตุ ที่ประกาศแกมวลสัตวเรื่อยมาจนวาระสุด
ทาย สรุปความแลวก็ลงไปรวมที่ใจ
ใจจึงควรไดรับการอบรม อยางนอยก็พอรูวิถีทางเดินของตน และรูวิถีของจิตไป
โดยลําดับดวยวิธีจิตตภาวนาวา ปกติจิตของสามัญชนชอบคิดไปในทางใด หนักไปทางใด
จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางนั้นเสมอ ถามีสติมีปญญาคอยสอดสอง
คอยสังเกตอยูแลว เราจะพบเห็นวาจิตนี่ชอบไปในทางนั้นมาก เมื่อจิตคิดในทางนั้นมาก ก็
ทําใหเกิดความสนใจวาทางนั้นมันเปนอะไร? เปนทางดีหรือทางชั่ว เปนทางผูกมัดหรือทาง
แกทางถอดถอน? ถาเปนทางผูกมัด เปนทางสั่งสมความชั่วหรือความทุกขเกิดขึ้นมาแกเรา
เราก็พยายามแกไข พยายามหัก พยายามหักหาม นี่มันมีทางแกกันไดอยางนี้
การพยายามอยูโดยสม่ําเสมอไมมีการลดละ ยอมจะมีทางหักหามสิ่งไมควรนั้นได
จนกระทั่งหักหามไวได และตัดขาดจากกันไปได เหมือนคนตัดไม ตัดฟนครั้งหนึ่งไมขาด
ฟนสองครั้งเขาไป สามครั้ง สี่ครั้งเขาไป จนกระทั่งไมนั้นขาดจริง ๆ เพราะความพยายาม
ตัดอยูเสมอ
การตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในเรื่องไมดี ดวยความพยายามในทางดีอยูเสมอ
อยางนี้ ยอมเปนไปไดทํานองเดียวกัน เมื่อตัดสิ่งใดขาดไปจากจิตแลว ก็ทราบวาสิ่งนั้นได
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ขาดไปแลวจากใจ เงื่อนที่จะตอใหจิตเกิดความทุกขความลําบาก เพราะความคิดเชนนั้นไม
มีอีกตอไป
กิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิด ชอบยึดเหนี่ยว ชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดแกไขในแงนั้น
มาก ๆ พึงกําหนดพิจารณาแกไขกันโดยทางสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ตอไปกิเลสประเภท
นั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็คอยออนกําลังลงไป สติปญญาคอยแกกลาขึ้นมาจนกระทั่ง
สามารถตัดขาดไดไมมีเหลือ
การพยายามดวยความเพียรตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งของกิเลส ก็นับวาเปนมงคลแก
ตัวเราโดยลําดับ ถาเปนตนไมก็ตองตัดขาดทีละกิ่งสองกิ่ง ถาเปนรากไมตนหนึ่งๆ มันมี
รากมากนอยเพียงไรก็พยายามตัดมัน จนกระทั่งโคนลมลงไปจนกระทั่งรากแกวไมใหเหลือ
หลอ ดวยความพยายาม คือพยายามตัดทีละรากสองรากเขาไป จนกระทั่งมันทนไมไหว
เพราะการตัดโดยสม่ําเสมอ ตัดโดยไมหยุดหยอน ไมลดละ มันก็ขาดลมลงโดยไมสงสัย
เรื่องกระแสของกิเลสที่ออกมาจากจิตมันมีมากมายเชนเดียวกับรากไม รากฝอยนั่น
แหละสําคัญ รากแกวมันมีรากเดียว ไอตัวกิเลสก็มีตัว “อวิชชา”อันเดียวเทานั้นแหละเปน
หลักใหญ นั่นแหละเรียกวารากแกวของกิเลส ใหพยายามตัด มันแตกแขนงออกไปมาก
มายกายกอง คือมันแตกออกมาทางตาไปสูรูป แลวมีรูปอะไรบาง นั่นแหละมันแตกแขนง
ไป เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ยั่วจิตใหคิดไปทางกิเลส
ทีนี้ในทางเสียง เสียงอะไรบาง มันก็แตกแขนงออกไปเปนรากฝอยไปเรื่อย ๆ แต
อยางไรก็ตามเราก็ทราบวา รากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้เอง จะรากฝอยอะไรกัน
เสียงเปนลักษณะใด ถาเปนเสียงที่จะทําใหเกิดกิเลสขึ้นมา ก็ทราบวาเปนเรื่องของกิเลส
ดวยกัน เราก็พยายามตัด พยายามแก คลี่คลายเสียงนั้น
รูปมันเปนอะไร ถึงรักถึงชอบ ถึงเกลียดถึงโกรธ แยกออกไป ใครเปนผูโกรธ โกรธ
เพราะเรื่องอะไร จิตเปนผูโกรธ โกรธเรื่องอะไร โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร ความโกรธ
เปนความรุมรอน เปนความทุกข ทําไมขยันโกรธ? โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร โกรธให
ตัวเองคอยยังชั่ว ไอโกรธใหคนอื่นซึ่งตัวเองก็เปนทุกข แลวเขาก็เปนทุกข ยิ่งเพิ่มความทุกข
ทรมานใจทั้งสองคน คือทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมาย
การโกรธใหตัวเองยังมีทางที่จะแกไขไดดีกวาโกรธใหคนอื่น แมจะเปนกิเลสก็ยังพอ
จะถอดถอนความโกรธนี้ได แตสวนมากไมยอมโกรธตัวเอง ที่จะใหบังเกิดอุบายปญญาพอ
แกความโกรธตัวเองได
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การไปโกรธคนอื่นเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสลวน ๆ จงแยกแยะดู พิจารณาดวยดี
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันมีเปนแขนง ๆ ไป ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น และทางกายนี้แหละ แลวจึงมาสูใจ คือ “ธรรมารมณ”โดยอาศัย รูป เสียง ฯลฯ ที่เคย
สัมผัสมาแลวนั้นมาเปนอารมณของใจ ใหนํามาครุนคิดอยูตลอดเวลา นี่เปนการสั่งสมกิเลส
ประเภทหนึ่ง ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ มันแตกแขนงออกมา คือแตกออกมาจากใจ สติปญญาหยั่ง
ทราบอยูภายในใจและแกไขกันไปเรื่อย ๆ ไมลดละทอถอย หนีไมพนถาลงสติปญญาจดจอ
ตรงนั้น ไมทราบในวาระนี้ตองทราบในวาระตอไปจนได ไมทราบมากก็ตองทราบนอย
ทราบไปโดยลําดับ ๆ ก็คอยทราบมากไปเอง คอยตัดขาดไปเอง ทราบตรงไหนแลวก็คอย
ละไป ละกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดขาดจากกันไปจริง ๆ นี่การตัดกิเลสทานตัดอยางนี้
เชนเดียวกับที่เราตัดรากฝอยของตนไม ตัดไปตัดมาก็ไมมีรากอะไรเหลืออยู สุดทายก็เหลือ
แตรากแกว ก็ถอนขึ้นมาหมดไมมีเหลือ
เราตัดและถอนตนไมใหตายดวยวิธีนี้ เราจึงถอดถอนกิเลสดวยวิธีเดียวกัน ดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนกิเลสตายเกลี้ยง เราก็แสนสบายบรมสุข
เรื่องของจิต ภพชาติมันอยูที่จิต ความสูญไมทราบมันอยูที่ไหน เราไมเห็น ใน
คัมภีรก็ไมมีวาสัตวตายแลวสูญ มีแตตายแลวเกิดถากิเลสยังมีอยูในใจ ทําไมจึงไปเหมามัน
ไดวาตายแลวสูญนั่นนะ จึงเอามาพูด แตภพชาติมันไมสูญนี่นะ มันอยูที่จิต ทําไมเราจึงไมดู
ที่ตรงนี้ ? ไปหาดนเดาเกาที่ไมคันใหมันถลอกปอกเปกเปนทุกขไปทําไม เราเปนมนุษยซึ่ง
เปนชาติที่ฉลาด ทําไมจึงมาโงตอเรื่องของตัว หากมีผูมาวาพวกเราบัดซบจะไมอายเขา
หรือ? หรือวาไมอาย ตองโกรธเขาซิ ดังนี้ก็ยิ่งไปใหญ ขายตัวสองตอสามตอจนไมมีสิ้นสุด
เพราะความโงตัวเดียวพาใหเปนเหตุใหญ
ใครแสดงภพชาติขึ้นมาใหเราเห็นในระยะนี้ เรานัง่ อยูใ นเวลานี้ ?
ถาไมมีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอยางไร? ตอนเกิดนั้น มันเอาอะไรมาเกิด ถาไมเอา
ของมีอยูมาเกิดจะเอาอะไรมาเกิด? ธาตุขันธอันนี้มาจากอะไร? ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่
เปนรางกาย ก็เอาสิ่งที่มีอยูมาประสมกัน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมกันเรียก
วา “สวนผสม” อาศัยจิต จิตก็มีอยูจึงเขามาอยูดวยกันได ของไมมีอยูจะเอามาไดอยางไร
นี่มันลวนแลวแตอาศัยสิ่งที่มีอยูมาประกอบกันเขาเปนรูปเปนกาย
เปนหญิงเปนชาย
เปนตนไมภูเขาอยางนี้เปนตน มันมีอยูทั้งนั้น ถาไมมีจะประกอบกันขึ้นมาไมได ปรากฏตัว
ขึ้นมาไมได แลวเราวา “สูญ” ขณะนี้มันสูญหรือไมสูญ? เรามาจากไหนถึงไดมาเกิดอยู
เดี๋ยวนี้ ถาสูญจริงแลวมันมาเกิดไดอยางไร นั่น
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ถาอะไร ๆ ก็สูญแลวจะมาปรากฏตัวไดอยางไร ก็เพราะมันไมสูญนั่นเองจึงมา
ปรากฏตัวเปนเราเปนทาน เปนสัตวเปนบุคคล เรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี้ ทีเ่ ราวา
“สูญ”นั้น ไมคิดอายสิ่งที่มีอยูเต็มโลกบางหรือ? หลวงตาบัวนี่อายจึงไมกลาคิดวาตายแลว
สูญ
นี่คือปญญาแกตัวเอง พิจารณาแยกแยะมันลงไป รางกายมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู สิ่ง
ที่มีอยูจึงปรากฏตัวขึ้นมาได ถาไมมีก็ปรากฏขึ้นมาไมได นี่แหละภพชาติคือกิเลสอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเชื้อความสืบตอของภพของชาติ เปนกําเนิดเกิดมีที่โนนที่นี่ มัน
มีเชื้อของมัน มีสืบตอกันอยูที่ในจิตใจดวงนี้ ตัวนี้จึงเปน “ตัวภพ”ตัวนี้จึงเปน “ตัวชาติ”
ตัวนี้เปนตัวไมสูญ เปนตัวเกิด ตัวแก ตัวเจ็บ ตัวตาย มันอยูที่ตรงนี้และรวมอยูที่นี่ทั้งหมด
ความสูญนั้นมองไมเห็น มันสูญไดอยางไร ? ตัวสูญอยูที่ไหน? เห็นแตความมีอยู
ภายในจิตใจ ความสูญภายในจิตใจนั้นมันไมมี ไมเห็นไมปรากฏ แลวใจนั้นจะสูญไดอยาง
ไรเมื่อมันไมมีสิ่งที่จะใหสูญ มันเปนสิ่งที่มีอยูทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาใหมันสูญ ขอ
สําคัญคือความสําคัญมันหลอกคนตางหาก ความจริงแลวเปนอยางนี้ มันมีอยูทุกสิ่งทุก
อยางภายในจิตใจ คือพรอมที่จะเกิด เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดมีอยูมากภายในจิต รากเหงา
เคามูลของความเกิดก็คือ “อวิชชา” นี่คือตัวใหเกิด ไมเปนอยางอื่นเลย ถาตัวนี้ยังไมหมด
ไปจากจิตใจเมื่อใด ตองเกิดวันยังค่ําตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีกําหนดกฎเกณฑ ไมมีตนมี
ปลายเลย ตองเกิดแลวตาย ๆ อยูอยางนี้ เพราะเชื้อความเกิดมันมีอยูภายในใจ นี่เปนของ
จริงที่ประจักษอยูภายในใจเราเอง
จงปฏิบัติจิตตรงจิตนี้ ดูตรงนี้ดวยสติปญญา แลวตัดเชื้อความเกิดกันที่ตรงนี้ จะสิ้น
สงสัยเรื่องตายเกิดหรือตายสูญทั้งมวล เพราะสุดทายก็ผูที่สําคัญวาตายแลวสูญนั้นแลไป
เกิดอีก ไดรับความทุกขความลําบากจากที่ตนเขาใจวา เมื่อตายแลวมันก็หมดเรื่อง ไมมี
อะไรที่จะสืบตอขางหนาแลว คิดอยากทําอะไรก็ทํา อยากทําบาปอยากทําอะไรก็แลวแต
ตามใจทุกอยางในขณะที่ยังมีชีวิตอยูนี้ เมื่อตายแลวหมดความหมาย
ทีนี้เมื่อมันไมหมดความหมายตามความสําคัญตนเลา ใครจะเปนคนรับความชั่วชา
ลามกทั้งหลายเหลานั้น? ก็คือเราเองเปนผูรับ เมื่อเปนเชนนั้นเรากลาเสี่ยงแลวเหรอ? ทั้ง
ๆ ที่เปนมนุษยที่กําลังมีคุณคาอยูทั้งคน และเปนคนรับผิดชอบเราอยูตลอดมา เหตุไรเรา
จะตองยอมเสียทาเสียทีไปลมจมขนาดนั้นดวยอํานาจของกิเลสมันครอบงํา
ดวยความ
สําคัญที่ผิดอยางมหันต ใหบุญไมยอมรับ มาหลอกลวงตนเองถึงขนาดนั้น จงรีบคิดเพื่อหา
ความจริงจากธรรมของจริงเครื่องพิสูจน และปราบปรามกิเลสตัวนั้นใหสิ้นไป ไมควรนอน
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ใจนอนจมอยูกับมัน แบบไมรูสึกตัวดังที่เคยเปนมากี่กัปนับไมถวนอยูแลว ไมงั้นจะสายเกิน
กาลนานเกินจะแกได เวลาตายจะไมมีกุสลาติดตัว (กุสลาคือความฉลาด)
ความจริงมีอยูทําไมเราจึงไมดู? ความจริงก็คือใจและสัจธรรม ใจนี้มันไมสูญนะ
เชื้อกิเลสเชื้อแหงภพแหงชาติก็อยูกับใจนี่เอง ตัวประกันตัวตีตราที่จะใหเกิดมันอยูกับจิตใจ
นี้ แลวจะสูญไปไหน? จะสูญไดอยางไร นี่คือความจริง ความจริงลบไมสูญมันสูญไมได แต
ความสําคัญนั้นมันสูญได สูญไดตามความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลส แตความจริงมันไม
สูญ แลวบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปก็เขาไปอยูในจิต ไมไดไปอยูที่อื่น เพราะจิตเปนโรงงาน
ผลิตออกมาจากที่นั่นเอง ผลดีชั่วก็เขาไปรวมตัวอยูที่จิตนั่น
นานนะความจริงจะไปไหน มันเกิดกันที่นั่น ผสมกันที่นั่น ดีชั่วมันอยูที่จิต จิตจะไป
เกิดในสถานที่ใดภพใดแดนใดก็ตาม มันไปดวยกําลังแหงกรรม กรรมและวิบากแหงกรรม
มันผลักไสใหไป แนะ มันจะสูญไปไหน ตายแลวมันพรอมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ําขนาด
ไหนนั้น มันแลวแตอํานาจแหงกรรมที่มีอยูภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไวนั่นแหละ นี่เปนหลัก
ความจริง
การเรียนเรื่องความจริงเหลานี้ จึงตองเรียนลงที่ใจ พิจารณาลงที่ใจนี้ ดังที่กลาวมา
เมื่อสักครูนี้วา ใหตัดตรงนั้นลงมาหาตรงนี้ ลงมาดวยจิตตภาวนา คือเราทราบไดดวย
ปญญา ใจมีความสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีความสุขสมใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทางดีหรือชั่ว
เปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งชั่ว เราตามรูเสมอดวยจิตตภาวนา เราตองทราบ เมื่อทราบแลวพยายาม
แกไข พยายามตัดฟนดวยอุบายของสติปญญา จนกระทั่งตัดขาด ตัดขาดไป ๆ โดยลําดับ
ๆ
ทานพิจารณาทาง “จิตตภาวนา” หรือทานวา “นั่งกรรมฐาน” ทานนั่งอยางนี้
แหละ จะไปนั่งอยูในปาในเขา จะนั่งอยู “รุกขมูล” รมไมที่ไหนก็เถอะ ก็ฝกนั่งเรียนความ
เปนไปของจิต เรียนเรื่องความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เรียนเรื่องกิเลส การสั่ง
สมกิเลส และวิถีทางเดินของกิเลส ความดื้อ ความโลภความหลงมันอยูที่จิต มันเกิดที่จิต
มันหลั่งไหลจากจิตนี้ไปเปนภพตาง ๆ ใหเราลุม หลง บันเทิง โศกเศราเสียใจ มีแตเรื่องที่
ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้น การเรียนจึงตองเรียนลงที่นี่ จะตองรูสิ่งเหลานี้ประจักษใจดวยสติ
ปญญาแนนอน คือตองทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับ ๆ แลวตัดขาดออกจากกันเรื่อย ๆ แลว
จิตก็หดตัวเขามา ๆ เพราะขาดสิ่งที่เคยสืบตอ หดตัวเขามา ยนเขามา ๆ สูวงแคบ และตัด
ภาระเขามาโดยลําดับ นี่แหละคือการตัดภพตัดชาติ ตัดสวนหยาบเขามาเรื่อย ๆ ตัดเขามา
สูความละเอียด ตัดเขามา
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ในที่สุดรางกายของเรานี้ก็เห็นชัดตามเปนจริงวา “มันเปนแตเพียงธาตุขันธเทา
นั้น” นั่นคือธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ มาผสมกันเขา มีตัวคือจิตเปนเจาของมายึดครอง แลวก็วา
เปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เมื่อทราบชัดแลวก็สลัดภายในจิตอีก
รูปก็สักแตวารูป เวทนาก็สักแตวาเวทนา ไมใชเรา ไมใชของเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แตละอยาง ๆ ก็สักแตวาเทานั้น ไมใชเรา ไมใชของเราโดยประจักษใจ นี่ปญญาพิจารณา
ทราบลงไปอยางนี้ เมื่อทราบชัดแจงแลว ใครจะไปกลาถือวาเปนเรา ใครจะไปกลาแบก
หามสิง่ เหลานีว้ า เปนเราเปนของเรา ไมกลายึดไมกลาแบกหาม เพราะหนักเหลือทนอยูแลว
เพราะปญญาหยั่งทราบหมดแลวจะไปกลาอยางไร
ที่กลาไมเขาเรื่องก็คือ พวกเราที่เปนนักดนเดาเกาหาที่ไมคันใหเกิดทุกขเปลา ๆ
เทานั้น สวนทานที่รูจริงเห็นจริง ทานสลัดปดทิ้งดวยสติปญญา ไมมีอุปาทานเหลือเลย
สติปญญาเปนธรรมสําคัญมากตามหลักความจริง คือที่รูจริงเห็นจริง คือปญญาเปน
ผูรูผูฉลาด ตามรูตามเห็นความจริงเปนอยางนั้นแลว เราจะไปกลาฝนความจริงไดอยางไร
วาไมใชเรา โดยทางปญญาแลว เราจะยังไปถือ ถือก็ถือแตก็ไมใชปญญา มันเปนเรื่องของ
กิเลสอยูโดยดี การแกนี้ตองแกดวยปญญา รูดวยปญญา ละดวยปญญา ทุกประเภทของ
กิเลสไมนอกเหนือสติปญญาไปไดแตไหนแตไรมา
นี่แหละการเรียนเรื่องการตัดภพตัดชาติ การเรียนเรื่องวิถีของกิเลส การตัดกิเลส
ทานทํากันอยางนี้ จนกระทั่งรูธาตุขันธ ก็สักแตวาธาตุวาขันธ คือรูตามเปนจริงแลวก็ปลอย
วางลงไปเอง
การบอกใหปลอยเฉย ๆ ไมเกิดผล ตองปญญาเปนผูพาใหปลอย เมื่อเขาใจแลวก็
ปลอย ปลอย ๆ สิ่งไหนยังไมเขาใจก็พิจารณาคนควาเขาไปจนกระทั่งถึงความจริง เขาใจ
เต็มภูมิแลวก็ปลอย สุดทายมันมีอะไรอยูอีก การตัดรากฝอยไปเปนลําดับมันก็ถึงรากแกว
เทานั้นเอง เมื่อตัดรากแกวจนไมมีอะไรสืบตอกันแลว ภพชาติก็ขาด อยางอื่นมันก็ขาดไป
ดวยตามลําดับ ที่ยังเหลือชิ้นสุดทายนั้นคืออะไร? ยอนสติปญญาเขามาจนถึงตัว นั่นคือ
“อวิชชา” ที่เรียกวา “รากแกว” นี่แหละคือตัวกิเลสแท กิ่งกานสาขาของกิเลสไดถูกตัด
ขาดหมดแลว ยังเหลือแตตัวกิเลสแท ๆ ไดแกตัว “อวิชชา”
ทีนี้ “อวิชชา” อยูที่ไหน? มันอยูที่จิตเทานั้น อวิชชาไมอยูที่อื่น มันครอบอยูกับจิต
จนกระทั่งจิตเองก็เขาใจวาอวิชชานั้นเปนตน ตนเปนธรรมชาติอันนั้น นี่แหละเมื่อปญญายัง
ไมทราบชัด แตก็ทนไมได เพราะฟงคําวา “ปญญา ๆ” เถิด มีความฉลาดแหลมคมมาก
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เมื่อนํามาใชในสิ่งใดก็ตองเห็นความจริงในสิ่งนั้น ดังนั้นเมื่อนํามาใชในจิตที่มีกิเลส คือ
อวิชชาอยูที่นั่น ทําไมจะไมทราบ ทําไมจะทําลายกันไมได จะตัดขาดจากกันไมได เมื่อกิเลส
ชนิดอื่น ๆ ปญญาสามารถตัดขาดได แลวสิ่งนี้ทําไมปญญาจะไมสามารถตัดขาดไดเลา
ปญญาตองสามารถตัดขาดได
เมื่อตัดขาดกิเลสตัวสําคัญนี้แลวตองทราบชัดประจักษใจ ถาจะพูดก็พูดไดเต็มปาก
ไมกระดากอายหรือสะทกสะทานกับสิ่งใดหรือผูใด ถาจะพูดแบบโลก ๆ ก็ตองเรียกวารูชัด
ๆ รอยเปอรเซ็นต หมดปญหากันเสียทีเรื่องความเกิดความตาย เรื่องความทุกขทรมานใน
วัฏสงสาร ภพนอยภพใหญที่เคยเปนมากี่กัปกี่กัลปจนนับไมถวน เพราะตัวนี้พาใหเปนไป
ตัวนี้พาใหเกิดตัวนี้พาใหตาย ตายแลวเกิดซ้ําเกิดซากไมหยุดไมถอย ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ มา
ยุติกันเสียแลวคราวนี้
ยุติดวยอะไร? อะไรถึงตองยุต?ิ นาน ยุติลงที่ฆาเชื้ออันใหญขาดกระเด็นออกจาก
ใจแลว เหลือแตความรูลวน ๆ ที่เรียกวา “ความบริสุทธิ”์ นั้นเปนจิตแท เปนธรรมแท ไม
มีสิ่งใดเขาไปเคลือบแฝงเลยแมนิดเดียว ผูนี้แลเปนผูไมเกิด ทีนี้สิ้นสุดแลว แตไมใชสูญ
แบบที่มองไมเห็น คนควาไมเจอก็หาวาไมมี แลวก็เดากันอยางนั้นตามวิสัยของโลกดนเดา
เรื่องกิเลสที่พาใหดนเดาเอาดวยความสําคัญ เหมาเอาดวยความสําคัญ จึงไดรับ
ความทุกขเพราะกิเลส แตก็ยังไมเห็นโทษของกิเลสที่พาใหดนเดา พาใหสําคัญมั่นหมายทั้ง
ที่ไมจริงตลอดมา จึงมีแตของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจ ทุกขจึงเต็มหัวใจดวย
เมื่อเรียนรูถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการปฏิบัติแลว ความปลอมมันก็สลาย
ตัวไป จึงไดเห็นโทษชัดเจนวา เหลานี้มีแตความจอมปลอมทั้งหมด ที่เราไดรับความทุกข
ความทรมานมาจนถึงปจจุบันชาติที่เราจําไดเพียงเทานี้ มันก็เปนความทุกขเพราะกิเลสตัวนี้
เทานั้น ถาเปนธรรมก็ไมทําใหเราเกิดทุกข เมื่อมีธรรมลวน ๆ ภายในจิตแลว อะไรจะมาทํา
ใจใหมีทุกขอีกตอไปเลา ตองไมมี นัน่ แน อยางนี้แหละเรียนธรรมปฏิบัติธรรมภายในจิตใจ
คือเรียนธรรมภาคปฏิบัติภาคภาวนา เห็นจริงอยางนี้ ชัดเจนอยางนี้ กิเลสแตกกระจายชนิด
ไมเปนขบวน
ในเรื่องวิธีปฏิบัตินี้ไมใชวิธีจํา แตเปนวิธีแกกิเลส ทํางานกับกิเลสทําอยางนี้ เมื่อ
กิเลสสิ้นสุดไปแลวภายในใจ ใจที่เปนเจาของปญหามาแตกอนเพราะกิเลสพาใหเปน ก็สิ้น
สุดกันไปเองไมมีสิ่งใดเหลือเลย นี่แหละความสิ้นสุดของวัฏฏะ แตไมใชความสูญซึ่งเปน
ความแสลงตอความจริง คือความมีอยูอยางยิ่ง
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ถาวา “ความสูญของวัฏฏะ” นั้นถูกตอง เพราะวัฏฏะภายในใจไมมีตอไปอีกแลว
สูญสิ้นแหงความสืบตอของภพชาติ เกิด แก เจ็บ ตายแท ภพชาติตอจากนั้นไมมีอีก นี่เปน
ความสูญสิ้นโดยธรรมโดยความจริง ถาวา “ความสูญ” อยางนี้ถูกตอง แตคนและสัตวตาย
แลวสูญสิ้นโดยประการทั้งปวง อะไรไมมีเลยอยางนี้ ขัดตอความจริง
ใจเมื่อถึงความจริงเต็มที่แลวก็ถึงความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แสดงขึ้นชัดในจิตใจ
จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต จึงไมใชความสูญ
อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสสูญไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในพระทัยแลว
ตองอาศัยความบริสุทธิ์นั้นแลประกาศธรรมสอนโลกมาเปนเวลา ๔๕ พระพรรษา ถึงได
เสด็จปรินิพพาน ถาความบริสุทธิ์นี้ไดสูญสิ้นไปแลว พระพุทธเจาจะเอาอะไรมาประกาศ
ศาสนาเลา? ขณะที่สิ้นกิเลสแลวถาจิตก็ไดสูญไปดวย แลวทรงเอาอะไรมาสอนโลกเลา?
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ไมออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไมไดสูญนั้นแลว จะออกมาจาก
ไหน?
นี่แหละเรียนธรรมใหถึงนี้แลวหายสงสัย ปญหาทั้งปวงก็หมดสิ้นไปไมมีเหลือเมื่อ
เรียนจบ ทราบปญหาภายในใจโดยตลอดทั่วถึงแลว อยูไหนก็อยูเถอะ เพราะความสมบูรณ
พูนผลอยูที่ใจนี้ ความสุขอันสมบูรณมีอยูที่ใจนี้ ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาแลว คนเราจะไมไดบนเรื่องความทุกขความลําบาก จะยอมดําเนินตนไปตามเหตุ
ผลคือหลักธรรม ทุกขก็ยอมรับวาทุกข จนก็ยอมรับวาจน มีไดมาเสียไปเปนธรรมดา
เรียนธรรมรูตามความจริงชองธรรมแลวไมบน ทุกขก็ยอมทนรับตามเหตุตามผล มี
ก็รับตามเหตุตามผลไมปนเกลียวกับธรรม ใจก็สบาย แมจะมีกิเลสที่ยังละไมได ก็ไมถึงกับ
ตองเดือดรอนแบบไมมีขอบเขตเหตุผล ยังพอปลงพอวางได
แตถาไมสนใจเกี่ยวของกับธรรมเลย ไมนําธรรมมาวินิจฉัยใครครวญ ก็มักไมมีเหตุ
ผลเครื่องทดสอบ มีแตความตองการของใจที่กิเลสบงการอยางเดียว ความตองการนั้นแล
จะพาคนลมจมฉิบหาย ความตองการนั้นแลจะทําลายจิตใจคนใหเสียอยางไมมีประมาณ
ใหไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ ๆ ตลอดกาลสถานที่ไมมีอะไรอื่น คือความตองการชนิด
นั้นไมมีเหตุผล มีแตอยากตะพัดตะพือ อยากจนไมสนใจทราบวาอะไรเปนพิษอะไรเปนภัย
อยากไดอะไรควาไปกิน มันไมหยุดหยอนผอนคลาย ยิ่งอยากยิ่งตองการก็ยิ่งเพิ่มความคิด
ความปรุงแตงไมถอย ยุงไมหยุด ความทุกขทรมานภายในใจก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ไดรับการสง
เสริมเทาใดก็ยิ่งคิดมากขึ้นแบบไฟไดเชื้อ ดีไมดีสติลอย เลยเปนบาไปเลย นาน พอเห็น
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โทษของความอยากความทะเยอทะยานชนิดไมมีธรรมเปน “เบรก” ไหมละ? ถาพอเห็น
โทษของมันบางก็ควรพยายามแกไข อยาอยูเปลาแบบคนสิ้นทา
วันนี้พูดเรื่อง “วัฏจักร” พูดเรื่องความสูญความไมสูญ ตามหลักความจริงเปน
อยางนี้ ศาสนาจึงเปนธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจนความจริง สมควรแกเวลาเพียงเทานี้
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช
เมื่อวั๒๕๑๘
นที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม

โลกนี้แมจะรุมรอนเพียงไรก็ตาม ยังมีศาสนาเปนเครื่องเยียวยา อยางนอยมีศาสนา
เปนเครื่องเยียวยา ก็ยังมีทางบรรเทาทุกขไปไดพอสมควร เชนเดียวกับโรคแมจะมีความรุน
แรงเพียงไร แตถามียาเครื่องเยียวยารักษาอยูบางแลวก็ยังพอทําเนาได ไมเหมือนปลอยให
เปนไปตามอัตราของโรคที่มีมากนอยโดยไมมียาไปเกี่ยวของเลย
จิตใจของโลก ถามีแตเรื่องของกิเลสกองทุกขลวน ๆ เปนเจาอํานาจบงการอยูภาย
ในใจนั้น โลกไมวาชาติชั้นวรรณะใด จะหาความสงบสุขไมไดเลย เพราะไมมีเครื่องบรรเทา
คือศาสนา
คําวา “ศาสนา” ก็คือคําสั่งสอนที่กลมกลืนดวยเหตุผลนั่นเอง รวมแลวเรียกวา
“ศาสนธรรม” เมื่อแยกออกพูดเฉพาะคําวา “ศาสนา” ก็เหมือนกับวาเปนอีกอันหนึ่ง
และเปนอีกอันหนึ่งแตกแขนงออกไป ความจริงคําวา “ศาสนา” ถาพูดตามหลักความจริง
แลว ก็คือเหตุกับผลบวกกันเขานั่นแลเรียกวา “ศาสนา” การเชื่อตอเหตุตอผลนั้นคือไม
ฝน ไมปนเกลียวตอเหตุตอผลที่ถูกตองแลว และปฏิบัติดําเนินไปตามนั้น โลกจะพอมีทาง
เบาบางจากความทุกขความลําบากทั้งภายนอกภายใน
จําพวกไมมีศาสนาเขาเคลือบแฝงเลยนั้น ใครจะอยูในสถานที่ใดก็ตาม ไมวาจะมี
ความรูสูงต่ําฐานะเพียงไร จะหาความสุขความสบาย พอปลงจิตปลงใจลงชั่วระยะกาลไมได
เลย เพราะไมมีที่ปลง เราจะปลงลงที่ไหน? ที่ไหนก็มีแตเรื่องของกิเลสอันเปนไฟทั้งกอง
คือมีแตเรื่องความอยาก มีแตเรื่องความตองการไมมีประมาณ อยากใหเปนไปตามใจหวัง
ความอยากนั้น ๆ ก็ผลิตทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง สิ่งที่ตองการกลับไมเจอ แตกลับไปเจอแตสิ่ง
ที่ไมตองการโดยมาก เพราะอํานาจของกิเลสพาสัตวโลกใหเปนเชนนั้น
ถาอํานาจของเหตุผลหรือธรรมพาใหเปนไป แมจะทุกขจะลําบากบางในการฝน
กิเลส โดยทําลงไปตามเหตุตามผล แตเวลาปรากฏผลขึ้นมาก็เปนความสุขความสบาย พอ
มีทางผอนคลายความทุกขลงไดบาง เพราะฉะนั้นศาสนาจึงเปนธรรมจําเปนอยางยิ่งตอจิต
ใจของโลก เฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยเรา ซึ่งเปนผูมีความฉลาดเหนือสัตวทั้งหลาย ควรจะมี
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“ศาสนธรรม” เปนสมบัติประดับและคุมครองใจกายวาจา และความประพฤติในแงตาง
ๆ จะเปนที่งามตาเย็นใจทั้งสวนยอยสวนใหญไมมีประมาณ
คําวา “ศาสนา” นั้น เปนแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมลวน ๆ คือออกจากธรรม
“ที่ประเสริฐ” เปนของอัศจรรย แยกออกมาเปนคําสอนโดยทาง “สมมุต”ิ เปนแขนง ๆ
วา “ใหทําอยางนั้น อยาทําอยางนี้” เปนตน ใหเราดําเนินตาม ไมฝาฝนปนเกลียวกับธรรม
อันเปนแนวทางถูกตองดีงามอยูแลว แมจะยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อ
ตอเหตุตอผลแลว อุตสาหพยายามฝนทําลงไป การฝนทําลงไปนั้นคือการฝนกิเลสที่เปน
“ขาศึก” ตอธรรม อันเปนการฝนทําในสิ่งที่ตนตองการ อันเปนเรื่องของ “ธรรม” มีใจ
เปนผูบงการ ผลที่พึงไดรับก็ยอมเปนความรมเย็นเปนสุข
ยกตัวอยางเชน เราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความวาวุนขุนมัวไปหมด ใจทั้งดวงกลาย
เปนไฟทั้งกอง เฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ไมชอบใจ สิ่งที่ขัดใจมาก จิตจะไปยุงอยูกับสิ่งที่ขัดใจ
มากไมพอใจมากนั้นแหละ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไมยอมปลอยวาง ถือเปนอารมณ
แทนคําบริกรรมภาวนา แลวผลจะมีความสุขขึ้นมาไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟขึ้นมาเปน
ลําดับ ๆ เพราะเรื่องนั้นพาใหเปน “ไฟ” และความคิดในเรื่องนั้นพาใหเปนไฟ ผลจะ
ปรากฏขึ้นมาเปน “น้ํา” ไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟอยูโดยดี ขืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งจะ
ทําลายจิตใจของเรามากเพียงนั้น สุดทายจนกินไมไดนอนไมหลับ แทบไมมีสติหรือไมมีสติ
ยับยั้ง จนเปนบาไปเลยก็มีไมนอย เพราะเรื่องและความคิดทําลาย
สิ่งที่ทําลายเหลานี้คืออะไร? ก็คือเรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม ฉะนั้นการฝน
ไมคิดในอารมณไมดีนั้น ๆ ดวยการหักหามความคิดปรุงของใจดวยสติ สกัดกั้นดวย
ปญญา แมจะลําบาก ผลที่ปรากฏก็คือความสงบยอมเปนที่หวังได หรือพอมีสติขึ้นมา
พิจารณาใครครวญถึงทางที่ถูกที่ควร สิ่งดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้น ในเรื่องที่คิดนั้นวา ทําไมจึงตอง
คิด ก็ทราบแลววาไมดีคิดไปทําไม แลวหาทางแกไขเพื่อความดีไมไดหรือ? นั่นเรื่องของ
เหตุผลเปนอยางนั้น การคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอเห็นโทษของมันแลว เพราะทุกขเปนประจักษ
พยานอยูภายในใจ มีความรุมรอนเปนกําลัง นี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ๆ ที่เปนของไม
ดี ถาจะฝนคิดมากยิ่งกวานี้แลวจะเปนอยางไร ขนาดที่คิดนี้ความทุกขก็แสดงใหเห็นชัดเจน
อยางนี้แลว ถาจะคิดเพิ่มยิ่งกวานี้ ความทุกขจะไมมากกวานี้จนทวมหัวใจไปละหรือ แลวจะ
ทนแบกหาม “มหันตทุกข” ไดอยางไร?
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ถาฝนคิดมาก ทุกขตองเพิ่มมากกวานี้เปนลําดับ เมื่อมากกวานี้แลวเราจะมีกําลัง
วังชามาจากไหน พอตานทานแบกหามความทุกขที่ผลิตขึ้นทุกระยะ จากความคิดในสิ่งที่ไม
พอใจนั้น ๆ เราจะฝนคิด ยังจะฝนกอบโกยทุกขเหลานั้นเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยิ่งขึ้นกวานี้อยู
หรือ? เพียงเทานี้จิตก็ไดสติ พอไดสติจิตก็เริ่มสงบและยังยั้งตัวได และพยายามปลอยวาง
ความคิดเชนนั้นโดยทางเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหจิตผละออกจากสิ่งนั้นและระงับ
ความคิดนั้น ๆ ได ผลที่จะปรากฏดังที่เคยเปนมาแลวก็ระงับ เพราะความคิดอันรอนอัน
เปนสาเหตุนั้นมันระงับตัวลง การระงับตัวลงไดแหงความคิดนั้น เพราะความมีสติยับยั้ง นี่
ก็พอเปนสักขีพยานอันหนึ่งแลววา เทาที่เราฝนคิดในสิ่งนั้นมาดวยสติ และใครครวญดวย
ปญญา มีผลปรากฏขึ้นมาอยางนี้ คือปรากฏเปนความสงบรมเย็นขึ้นมา ทีนี้ทุกขก็ระงับดับ
ไป
แมจะลําบากในการฝน ในการบังคับจิตใจ ก็จงคิดหาอุบายปลดเปลื้องตนเชนนั้น
อันความลําบากนัน้ เราก็ยอมรับวาลําบาก แตลําบากในทางที่ถูก ทีนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็
เปนความสุขและเปนความดี เรื่องก็ไมยุงเหยิงวุนวายตอไป ทุกขก็ไมเพิ่มขึ้นมาอีก เราก็
พอผอนคลายตัวได หรือมีเวลาปลงวาง “ถานเพลิง” คือความทุกขรอนบนหัวใจลงได นี่
เปนหลักเกณฑหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องที่ไมถูกตองดีงามทั้งหลาย
เชน เขาดุเขาดา เขาติฉินนินทาวาอยางนั้น ๆ คําติฉินนินทาเขาก็ผานปากเขาไป
แลว ผานความรูสึกของเขาไปแลว ตั้งแตวันไหนเดือนไหนไมทราบ เราเพิ่งทราบในขณะ
นั้นเวลานั้นก็เปนความไมพอใจขึ้นมา ไอลมปากเขาก็หายไปแลวตั้งกี่ปกี่เดือนไมทราบ
เพียงแตลมปากใหมขึ้นมาวา “เขาวาใหคุณอยางนั้น ๆ” เชน “นาย ก นาง ข.วาใหคณ
ุ
อยางนั้น ๆ ไมดีอยางนั้น ๆ” นี่เปนลมปากครั้งที่ ๒ เราก็ยึดเอาอันนั้นมาเปน “ไฟ” เผา
ตัวขึ้นมาอยางลม ๆ แลง ๆ โดยไมมีเหตุผลอะไรเลย นี่เปนความสําคัญผิดของเรา ถาเขา
ไมเลาใหฟง เราก็ธรรมดาธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เรื่องนั้นเขาไดพูดไปแลว ถาเขาไดเคยตําหนิติ
ฉินนินทาเรา เขาก็ตําหนิไปแลว ผานไปแลว เราก็ไมเห็นมีความรูสึกอยางไร เพราะจิตใจ
ไมกระเพื่อมออกมารับสิ่งเหลานั้น จิตเปนปกติ ผลก็ไมแสดงขึ้นมาในทางความทุกขความ
รอนใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเปนผูมีสติอยูภายในตัว พอเขาพูดขึ้นมาเชนนั้น ก็ทราบทันทีวาสิ่งนั้นไมดี เรา
จะไปควาเอามายึดถือใหสกปรกและหนักหนวงถวงใจเราทําไม ของสกปรกเราก็ทราบแลว
แมแตเดินไปตามถนนหนทางไปเจอสิ่งสกปรก เรายังหลีกใหหางไกล ไมกลาสัมผัสถูกตอง
แมแตฝาเทาก็ไมแตะตองเลยเพราะทราบแลววาของไมดี ถาขืนแตะตองก็จะตองเปอน
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เปรอะไปหมด เราทราบแลววาสิง่ เหลานีส้ กปรก แลวทําไมเราชอบไปคลุกคลี ชอบไปยุง
ชอบไปนํามาคิดมาวุนวายตัวเอง จนใหเกิดผลขึ้นมาเปนความสกปรกไปทั้งจิต กลายเปน
ไฟทั้งดวง ไมสมควรเลย
เราคิดอยางนี้ เราระงับความคิดและอารมณนั้นได พอจะคิดขึ้นในขณะใดสติเราก็
ทันและรูทันที แลวปลอยไปได ไมยึดมาเปนอารมณเผาลนใจอยูนาน ที่กลาวมาแลวนี้ทั้ง
หมด เปนหลักธรรมวิธีปองกันตัวในวิธีรักษาตัว
เมื่อเราใชวิธีนี้เปน “ยาประจําบาน” ประจําตัวทุกอิริยาบถ ใจก็ปกติไมคอยจะเปน
ภัยแกตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลาย จะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม
ในทางอารมณที่เกิดขึ้นกับใจโดยเฉพาะ ที่ไปคิดในเรื่องอดีตที่ไมดีไมงามตาง ๆ มารบกวน
เจาของก็ตาม หรืออะไร ๆ มาสัมผัสก็สลัดไดทันที เพราะสติปญ
 ญามีอยูก บั ใจ นํามาใช
เมื่อไรก็เกิดประโยชนเมื่อนั้น นอกจากจะปลอยใหสิ่งเหลานั้นเขามาเหยียบย่ําทําลายเสีย
โดยไมคํานึงถึงเครื่องปองกันคือสติปญญาเลย เราถึงยอมรับทุกข
แตถายอมรับทุกขตามหลักความจริงที่ตนโง ตนประมาทแลว ก็ไมตองบนกัน แตนี่
ก็บนกันทั่วโลกดินแดน เพราะอะไรเลาถึงบน? เพราะไมอยากทุกข เมื่อไมอยากทุกขก็คิด
ทําไมเลา ในสิ่งที่จะเปนทุกขฝนคิดทําไม ก็เพราะความไมรู รูเทาไมถึงการณ เมื่อเปนเชน
นั้นจะเอาอะไรมาใหรูเทาถึงการณ? ก็ตองเอาสติปญญามาใชก็ทันกับเหตุการณ ไมเสีย
ไปหมดทั้งตัว ยังพอยื้อแยงไวไดบางในขั้นเริ่มแรกแหงการฝกหัด ตอไปก็ทันเหตุการณทุก
กรณี ตีชนะไดทุกวิถีทาง
วิธีปฏิบัติตอตัวเองดวยหลักศาสนาตองปฏิบัติอยางนี้ โลกถาตางคนตางมีเหตุผล
เปนเครื่องดําเนิน ไมวากิจการภายนอก ไมวากิจการภายใน อันใดที่จะเปนภัยตอตนและ
สวนรวม ตางคนตางคิด ตางคนตางเขาใจ ตางคนตางละเวนไมฝาฝนดื้อดานหาญทํากัน
ซึ่งเปนการชวยกันทําลายตนและสวนรวมใหเสียไป
อันใดที่เปนคุณประโยชนแกตนและสวนรวมแลว พยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆ โลกก็มี
ความเจริญรุงเรือง อยูดวยกันมากนอยก็มีความผาสุกเย็นใจไปทั่วหนากัน เพราะมีหลัก
ศาสนาเปนเครื่องพาดําเนิน ยอมยังบุคคลใหเปนไปเพื่อความสงบสุข ดวยการปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักเหตุผล อันเปนหลักสากลที่พาโลกใหเจริญ
ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการอยูดวยกัน นี่หมายถึงปจจุบันที่อยู
ดวยกัน แมปจจุบันจิตและตัวเราเองก็มีความรมเย็นเปนสุข ไมเดือดรอนวุนวายแผ
กระจายออกไปสูสวนรวม ตางคนตางก็มีความรูสึกเชนนั้น โลกก็มีความผาสุก เมื่อหมาย
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ถึงอนาคตขางหนาของจิต จิตที่มีเหตุมีผลเปนหลักยึด มีธรรมอยูภายในใจแลว จะหาความ
เดือดรอนจากที่ไหน มาจากโลกใด เพราะจิตเปนผูผลิตขึ้นเอง เมื่อจิตไมผลิต จิตมีอรรถมี
ธรรมเปนเครื่องปองกันรักษาตนเองอยูแลว ไปโลกไหนก็ไปเถอะ ไมมีความทุกขรอนที่
จะไปทําลายจิตใจของผูนั้นไดเลย
พูดตามหลักธรรมแลว จิตที่มีคุณงามความดีประจําใจ ยอมจะไมไปเกิดในสถานที่
จะไดรับความทุกขความทรมาน เพราะ “กรรมประเภทนั้น” ไมมีจะผลักไสไปได มีแต
ความดีคือกุศลกรรม เปนเครื่องพยุงจูงไปสูสถานที่ดี คติที่งามโดยลําดับ ๆ เทานั้น
อนาคตก็เปนอยางนี้แล
ผูปฏิบัติธรรม ผูมีธรรมในใจ ผิดกับบุคคลที่ไมมีธรรมเปนไหน ๆ แมแตอยูในโลก
เดียวกัน เปนรูปรางเหมือนกันก็ตาม แตความรูความเห็น ความคิด การกระทําตาง ๆ นั้น
มีความผิดกันอยูโดยลําดับ ผลที่จะพึงไดรับจะไดเหมือนกันยอมเปนไปไมได ตองมีความ
แตกตางกันอยูเชนนี้เปนธรรมดาตั้งแตไหนแตไรมา
ฉะนั้น พระพุทธเจา จึงทรงสอนวา “กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรม
เปนเครื่องจําแนกสัตวทั้งหลาย ใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน” ไมนอกเหนือไปจาก
กรรม กรรมจึงเปนเรื่องใหญโตที่สุดของสัตวโลก ทําไมจึงใหญโต? เพราะเราตางคนตาง
เปนผูผลิตกรรมขึ้นมาโดยลําดับดวยกัน แมจะไมคิดวาตนสรางกรรมก็ตาม ผลดีชั่วก็เกิด
จากกรรมคือการกระทําทุกราย จะหักหามไมไดเมื่อยังทํากรรมอยู
คําวา “กรรม” คืออะไร? แปลวาการกระทํา เปนกลาง ๆ คิดดวยใจเรียกวา
“มโนกรรม” พูดดวยวาจา เรียกวา “วจีกรรม” ทําดวยกาย เรียกวา “กายกรรม” ใน
กรรม ๓ ประเภทนี้ เราเปนผูผลิตผูสรางอยูตลอดเวลา แลวจะปดกั้นผลไมใหปรากฏดีชั่ว
ขึ้นมาไดอยางไร เมื่อการผลิตมีดีมีชั่วประจําตนอยู ธรรมชาติที่เราผลิตขึ้นมานี้แล เปนเจา
อํานาจสําหรับปกครองจิตใจ สนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจใหไปเกิดและอยูในสถานที่ใด
คติใดก็ได จะนอกเหนือไปจากผลแหงกรรมที่เรียกวา“วิบาก” ซึ่งตนกระทําแลวนี้ไปไมได
ไมมีสิ่งใดมีอํานาจยิ่งไปกวาผลแหงกรรมที่ตนทํานี้ จะเปนเครื่องประคับประคอง หรือเปน
เครื่องกดขี่บังคับตนในวาระตอไป
หลักศาสนาทานสอนอยางนี้ ทานไมใหเชื่อที่อื่นยิ่งไปกวาความเคลื่อนไหวดีชั่วทาง
กายวาจาใจที่เรียกวา “กรรม” นี้เปนหลักประกันตัวอยูที่นี่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําลายตัวและ
สงเสริมตัวก็คืออันนี้เทานั้น ไมมีอะไรมาทําลายและสงเสริมได
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การคิด การพูด การกระทํา ในทางที่ไมดี คือการทําลายตัวเอง การคิด การพูด การ
กระทําในทางที่ดี คือการสงเสริม บํารุงตนเอง การประกันตนเอง ไมใหตกไปในทางไมพึง
ปรารถนาก็มีอยูใน “หลักกรรม” นี้เทานั้น ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไมควร
กลัวสิ่งโนนกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุผลไมได จะกลายเปนกระตายตื่นตูมทั้งที่ถือพุทธ อันเปน
องคพยานแหงความฉลาดแหลมคม
สิ่งที่นากลัวที่สุดก็คือ ความคิด การพูด การกระทํา ที่เปนภัยแกตนเอง ไมวาจะใน
แงใดพึงทราบวา “นี้แลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังแสดงออกกับกาย วาจา ใจของเรา ของ
ทานอยูเวลานี้” ถาไมยอมรูสึกตัวแกไขใหมเสีย อันนี้แหละจะเปนตัวพิษภัยที่รายกาจที่สุด
ใหโทษแกเราไมเพียงแตปจจุบันนี้ ยังจะเปนไปในอนาคต จนหมดฤทธิ์หมดอํานาจของ
“กรรม” ที่ทําไวนี้แลว ทุกขภัยตาง ๆ จึงจะหมดไปได
ผูเชื่อศาสนาจึงตองเชื่อ “หลักกรรมกับวิบากแหงกรรม” คือผลพึงติดตามมาโดย
ลําดับ เราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทํากรรมได? ไมมี ตองทําดวยกันทุกคน คนมี
ศาสนาหรือไมมีศาสนาก็ทํา “กรรม” กันทั้งสิ้น เพราะเปนหลักธรรมชาติแหงการกระทํา
ซึ่งมีประจําตนอยูแลว และถูกตองตามหลักของศาสนาที่ทานสอนไวแลว กรรมมีอยูกับทุก
คน นอกจากจะเชื่อหรือไมเชื่อเทานั้น ซึ่งก็ไมมีการลบลางกรรมนั้นได ทั้งกรรมทั้งผลแหง
กรรมไมมีทางลบลางได ตองเปนกรรมและเปนผลดีชั่วไปทุกภพทุกชาติ ไมมีอันใดนอก
เหนือไปจาก “กรรม” และ “วิบากแหงกรรม” ซึ่งเกิดจากการทําดีทําชั่วของตัวเอง จึงไม
ควรกลัวเรื่องสุมสี่สุมหาอันหาเหตุผลไมได ถากลัวนรกก็กลัวบอนรกที่กําลังสรางอยูเวลานี้
ซึ่งอยูภายในจิตใจเปนตนเหตุสําคัญ นีแ่ หละ“บอนรก”
สาเหตุที่จะทําใหไฟนรกเผาก็อยูที่ใจนี้ ใหรูสึกตัวและมีสติจดจอ มีปญญาพินิจ
พิจารณาแกไขเครื่องมือของตนที่กําลังคิดผิด และผลิตยาพิษหรือผลิตคุณธรรมขึ้นมา
ภายในใจ ใหเลือกเฟนตรงนี้ และทําตามความเลือกเฟนดวยดีแลว จะไมมีอะไรเปน
พิษเปนภัยแกสัตวโลกมีเราเปนตนเลย
นี่แหละศาสนาจําเปนหรือไมจําเปน? ใหคิดที่ตรงนี้ ผูที่สอนก็คือผูที่รูเรื่องของ
กรรม รูเรื่องผลของกรรมดวยดีแลวไมมีที่แยง คือพระพุทธเจา ทรงทราบทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งกรรมของพระองคและกรรมของสัตวโลก
ทั้งผลแหงกรรมของพระองคและผลแหง
กรรมของสัตวโลกทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรูไดเห็นไดอยางพระพุทธ
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เจา จึงทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเปน “ศาสนธรรม” ใหเราทั้งหลายไดยินไดฟง ได
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีอะไรผิด
ถาไมฝนศาสนธรรมที่ทานสอนไวเสียอยางเดียว
โดยการกระทําในสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลาย ผลจึงปนเกลียวกันกับความตองการ กลายเปนความไมสมหวังหรือเปนความทุกข
ขึ้นมา หลักใหญอยูที่ตรงนี้
โลกมีเราเปนตน ถามีศาสนาอยูภายในใจ แมจะมีทุกขมากนอยก็พอมีที่ปลงที่วาง
ได เหมือนกับโรคที่มียาระงับ ไมปลอยใหเปนไปตามกําลังหรืออํานาจของโรคโดย
ถายเดียว ยอมพอมีทางหายได
การสรางความดีไมเปนสิ่งที่นาเบื่อ ไมเปนสิ่งที่นาเอือมระอา ไมเปนสิ่งที่นาเกลียด
ไมเปนสิ่งที่นาอิดหนาระอาใจ เพราะสิ่งทั้งหลายที่เปนความสุขความสมหวังทั้งมวล เกิดขึ้น
จากการสรางความดีเทานั้นไมไดเกิดขึ้นจากอะไร สรางเทาไรมีเทาไรขึ้นชื่อวาความดี
แลวไมเฟอ ไมเหมือนสิ่งภายนอกซึ่งมีทางเฟอได ถามีมากเขาจริง ๆ แตคนดีมีมากเทา
ไรไมเฟอ ความดีมีมากเทาไรไมมีเฟอ ดีเทาไรยิ่งมีความอบอุนแนนหนามั่นคงภายในใจ
ยิ่งมีความดีงามตอกันจํานวนมากเทาไรยิ่งอบอุนไปหมด ไมมีคําวา “เฟอ”
ผิดกับสิ่งตาง ๆ ที่มีการเฟอได เชน “เงินเฟอ” “คนเฟอ” เราเคยไดเห็นไหม?
เราเคยไดยินแต “เงินเฟอ” สิ่งของมีมากจนลนตลาดก็เฟอ ขายไมไดราคา ตองขายลด
ราคาลงไปตามลําดับ ๆ ทีนี้ “มนุษยเฟอ” เราเคยไดยินไหม?
เวลานี้มนุษยกําลังเฟอจะหาราค่ําราคาไมไดแลวเพราะมีมากตอมาก ใครก็จะเอา
แตตัวรอดวาเปนยอดดี แลวสรางความทุกขใหผูอื่นมากมายเพื่อความสุขของตัวเอง มีเทา
ไรเวลานี้ มีมากมายทีเดียวที่มีความเห็นแกตัวมาก เห็นแกไดมาก โลภมาก เพราะกิเลส
ตัณหามันเจริญขึ้นโดยลําดับ สิ่งที่ใหมันเจริญขึ้นโดยลําดับก็เพราะไดรับการสงเสริมเลี้ยงดู
อยางเหลือเฟอจน “เฟอ” ซึ่งเวลานี้กําลังมีมาก นิยมกันมาก มีเต็มอยูทุกแหงทุกหน ซึ่ง
แตกอนเราก็ไมเคยเห็น ไอสิ่งสงเสริมใหกิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเปนเปลวเหมือน
ฟนเหมือนไฟ ทุกวันนี้ไดเห็นกันแลว
แตโลกก็ยินดีจะวายังไง ? ทุกขเทาไรก็ไมเห็นโทษของมัน ยังถือวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี
ถือวาดีอยูเรื่อย ๆ จนกระทั่งจะไมมีสติสตังเลยแทบจะเปนบา ก็ยังวาดีอยูเรื่อยไป แลวจะมี
ทางแกกันที่ตรงไหน? เมื่อยังมีความยินดีในความเปนบาอยูเชนนั้นแลว มันจะมีสติสตัง
เปนคนดีไดอยางไร? นีแ่ หละ “มนุษยเฟอ” ดูเอา เฟอจนจะเปนบากันทั่วดินแดนทั้งเขา
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ทั้งเรา เมื่อจิตใจที่เฟออยางนี้แลวมันก็ทําใหมนุษยเฟอดวย กอนที่มนุษยจะเฟอ จิตใจตอง
เฟอเสียกอน คือจิตใจไมมีคุณคา จิตใจไมมีราคา ถูกสิ่งสกปรกโสมมซึ่งรกรุงรังเขาไปทับ
ถมคลุกเคลาเสียหมด หุมหอหมด จนมองหา “ตัวจริง” คือจิตไมเจอ แลวคุณคาของจิต
ดวงนี้จะมีมาจากที่ไหน
เมื่อมีแตของเฟอ ๆ เต็มหัวใจอยางนี้ เวลาแสดงออกทางกายวาจากิริยามารยาทก็
เปน “มนุษยเฟอ” เฟอไปตาม ๆ กันหมด แลวคุณคาของมนุษยนั้นจะมีไดที่ไหน? เมื่อ
เปนเชนนี้แลว โลกนี้มันนาดูนาชมและนาอยูที่ตรงไหน ? ถาไมอยูกับมนุษยที่ทําตัวใหดีมี
คุณคาสําหรับตัว มันก็มีเทานั้น ถามนุษยเราทําใหเฟอแลวจะไมมีโลกอยูแนนอน แลวจะ
ไปตําหนิใคร ก็มนุษยเปนผูทําใหเฟอเสียเอง ใครไมเห็นก็ดูเอา พูดยอ ๆ แตเพียงเทานี้ก็
พอจะทราบไดวามนุษยเฟอเปนอยางไร
เราไมไปตําหนิคนอื่น เราก็เฟอ ถาที่ไหนไมดีสําหรับเรา เราก็เฟอเหมือนกัน นีเ่ รา
เอาหลักธรรมของพระพุทธเจามาทดสอบ ทดสอบพวกเราที่กําลังเฟอ ๆ อยูเ วลานีแ้ หละ
ใหพยายามแกสิ่งที่เฟอออก สิ่งที่เฟอนั่นแหละคือสิ่งที่ทําลายคุณสมบัติของเรา คุณคาของ
มนุษยเรา พยายามแกตรงนี้ที่กําลังเฟอนี้ ใหกลับเปนความดีขึ้นมา
เอา รนเขามาหานักปฏิบัติเรา ความขี้เกียจนั้นแหละคือความเฟอ แกมันออก
ความขี้เกียจ ความออนแอ มันพาใหเราเฟอ จงชะลางมันออกไป ใหมีความเขมแข็ง มี
ความอุตสาหพยายามเขามาแทนที่ ดวยความเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อพระพุทธเจา
เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องความเกิดกับความตายนั้นมันเปนของคูกันอยูเสมอ
จะแยกมันออกจากกันไปไหน เพราะเราเกิดมากับความตาย เราไมไดตายมากับความเกิด
เมื่อเกิดแลวมันตองมีตาย ถาแกไขไดแลว ตายแลวไมตองเกิดอีก เพราะฉะนั้นจึงวา
เกิดมากับความตาย ไมใชตายมากับความเกิดนะ
ดังพระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลายทานตายแลวทานไมเกิดอีก ผูบริสุทธิ์
แลวตายแลวไมตองกลับมาเกิดอีก แตเกิดแลวกับความตายจะตองตายเปนคูกัน พระพุทธ
เจาก็ตองตายที่เรียกวา “ปรินิพพาน” ความจริงคือธาตุขันธสลายเชนเดียวกับโลกทั่ว ๆ
ไปนั่นเอง เพราะตนเหตุมันมีอยูแลว จะไปลบผลมันไมได ผลคือเกิดขึ้นมาแลว ความตาย
จะตองมีเปนธรรมดา นี่ตนเหตุคือความเกิดขึ้นมา ผลคือความตาย จะแยกกันไมได มัน
ตองมีเปนคูกันเสมอ นี่แหละคูแหงความเกิดตายของโลกที่มีกิเลสฝงเชื้ออยูภายในใจ เปน
อยางนี้
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เราสูเพื่อชัยชนะ จิตไมตาย แตจิตถูกจองจําทําเข็ญ ยุงกันไปวนกันมาจนเปน “นัก
โทษ” ทั้งดวง หาหลักหาเกณฑไมได เพียงแตฝกซอมดัดแปลงตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรก
รกรุงรัง ก็ยังแยกไมได เพราะความออนแอ แมสติปญญามีอยูก็ไมผลิตขึ้นมาเพื่อแกตน
การแกตนแกดวยสติ แกดวยปญญา แกดวยศรัทธาความเพียร พระพุทธเจาเคยแกอยางนี้
มาแลวกอนจะไดผลและนําธรรมมาสั่งสอนโลก พอไดลืมตามองเห็นบุญเห็นบาปบางตาม
กําลัง
สวนเราเอาอะไรมาแก เอาความขี้เกียจมาแกก็เพิ่มเขาไปอีก เพิ่มโทษเขาไปเรื่อย ๆ
ติดโทษประมาณเทานั้นปเทานี้ป แทนที่จะไดออก กลับเพิ่มโทษขึ้นมาเรื่อย ๆ มันก็ไมได
ออกจากคุกจากตะรางสักที เลยตายอยูในเรือนจํา นีด่ แี ลวเหรอ?
“เรือนจํา” ในที่นี้หมายถึง “วัฏจักร” คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลก
เกิดตาย อันฉาบทาไปดวยความทุกขทรมาน ซึ่งไดแกพวกเราเอง แลวเราจะเอาอะไรมา
แก? เอาความออนแอมาแกมันก็จม เพิ่มโทษเขาอีก ตองเอาความเขมแข็งความขยันหมั่น
เพียร ความอุตสาหพยายาม สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เรงลงไป เอา ตายก็ตาย โลกนี้
มีความเกิดความตายเทานั้นไมมีใครจะนอกเหนือกวากัน สิ่งที่จะนอกเหนือ คือสติปญญา
ศรัทธา ความเพียรของเรา ที่จะนําตัวเราใหหลุดพนไปไดในระยะใดก็ตาม ไดชื่อวาเราได
ชัยชนะเปนพัก ๆ ไป นี่แหละที่จะทําใหเรามีคุณคา เอาตรงนี้ ชนะกันตรงนี้ ซึ่งเปนความ
ชนะเลิศเหนือกิเลสสมมุติทั้งปวง
ชนะอะไรก็เคยชนะมาแลว แตชนะตัวเองคือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไมเคยเลย เอา
เอาใหชนะใหไดเปนพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ การ
ชนะอะไรหรือผูอื่นใดคูณดวยลาน ยังไมจัดวาชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของ
ตนคนเดียว การชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวเทานั้น ผูนั้นแลเปนผู
ประเสริฐสุดในโลก
นั่นฟงซิ ชนะสิ่งอื่นไมมีอะไรประเสริฐเลย นอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวร
ใหยุงเหยิงติดตอกอแขนง เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซไปไมมีทางสิ้นสุดลงไดเทานั้น แตการชนะ
กิเลสของตนดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรนี้ เปนผูประเสริฐ ไมตองกลับมาแพอีกแลว
มีหนทางเดียวเทานั้น ตาย ตายเฉพาะหนเดียว เฉพาะอัตภาพที่มีอยูนี้ อันเปนตนเหตุที่จะ
ใหตายอยูเทานั้น นอกนั้นไมตองมากอกําเนิดเกิดเที่ยวหาจับจองปาชาที่ไหนอีก เราเคยจับ
จองปาชามานานแลว เรื่องปาชานี้มันควรจะเบื่อกันเสียที เกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สัตวโลกทุกตัวสัตวมีแต “นักจองปาชา” กันทั้งนั้น เกิดแลวตองตาย ตายแลวเอา
ปาชาที่ไหน? ก็เอาตัวของเราเองเปนปาชา มันมีดวยกันทุกคน เราทําไมจะขยันจองนัก
จองปาชามันดีหรือ? คนและสัตวทนทุกขจนถึงตายไป ไมเข็ดไมหลาบที่ตรงนี้จะไปเข็ด
หลาบที่ตรงไหน? อะไรมาใหทุกขใหภัยแกเรา ถาไมใชเรื่องของความเกิดความตาย
เทานั้นเปนทุกขเปนภัย ในระหวางทางก็เปนทุกขในธาตุในขันธ ความหิวโหยโรยแรง
ความทุกขรอนตาง ๆ มันเปนอยูในธาตุในขันธนี้ ไมใชเปนอยูที่ภูเขานี่นา ไมไดอยูใน
อากาศ ไมไดอยูที่ตนไม มันอยูในบุคคลคนหนึ่ง ๆ สัตวตัวหนึ่ง ๆ นี้เทานั้น กองทุกขรวม
แลวมันอยูที่เรา เราจะไปคิดวา “อยูที่นั่นจะดี อยูที่นี่จะดี” ถาธาตุขันธมันเปนภัยอยู
แลวหาอะไรดีไมได ถาจิตยังเปนภัยอยูแลวหาอะไรสุขเจริญไมได ตองแกไขที่นี่(จิต)
ดับกันที่นี่ เอาน้ําดับ ดับกันที่นี่ น้ําคือน้ําธรรม ดับลงที่นี่แลวก็เย็น เย็นแลวก็สบาย
หายโศกเศรา เลิกกันเสียทีการจับจองปาชา
นี่แหละพระพุทธเจาทานสอนศาสนา สอนจนถึงที่นี่ การดําเนินที่จะใหมีความสุข
ความสบาย ก็ใหดําเนินไปตาม “สัมมาอาชีวะ” โดยสม่าํ เสมอ ภายนอกภายใน
สัมมาอาชีวะภายใน ก็บํารุงเลี้ยงจิตของตนดวยศีลดวยธรรม อยาเอายาพิษเขามา
แผดเผาจิตใจ มีอารมณที่ไมพอใจเปนตน เขามารบกวนจิตใจ เผาลนจิตใจใหเดือดรอนขุน
มัว ก็เปนความชอบ ชอบ ชอบไปตามลําดับ จนกระทั่งจิตไปถึงความชอบธรรมโดย
สมบูรณแลวก็ผานไปได นี่
การแสดง “สัมมาอาชีวะภายนอก” ไมคอยมีเวลาเพียงพอ
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอยุติเพียงเทานี้
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เล่ห์เหลี่ยมของกิ
เทศนโปรดคุเลส
ณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุ
ดป่ามกราคม
บ้านตาด พุทธศักราช ๒๕๑๙
เมื่อลวันณที่วั๑๕
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

เลหเ หลีย่ มของกิเลส

ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติผูรักษาตั้งแตศีลอุโบสถขึ้นไปจนถึงเณรถึงพระ ไมให
นั่งใหนอนบนที่นอนอันสูงและใหญภายในยัดดวยนุนและสําลี นั่นทานทรงกลาววาผู
ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท
เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกวาทําความ
พากเพียร พระองคทรงมีอุบายหามทุกแงทุกมุม ซึ่งจะเปนทางเพิ่มพูนกิเลสทั้งหลาย
ทรงพยายามชวยเหลือตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ใน
บรรดาที่รักษาศีลตั้งแตศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปถึงศีล ๒๒๗ ตามขั้นตอนของผูรักษาศีลนั้น
ๆ
แมธรรมก็ไมมีธรรมขอใดที่จะสอนใหผูปฏิบัติมีความประมาทนอนใจ มีแตสอน
ใหมีสติใหมีปญญา ความระมัดระวัง ใหมีความพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใหเปน
นักตอสูอยูตลอดเวลา ไมเคยปรากฏในบทใดบาทใดวาพระองคทรงสอนใหลดละความ
พากเพียรและออนแอในการงานที่ชอบทั้งหลาย
สอนฝายฆราวาสก็สอนใหมีแตความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้น เราจะเห็นไดในบท
ธรรมวา อุฏฐานสัมปทา ใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบ
อารักขสัมปทา เมื่อแสวงหาทรัพยสมบัติมาไดดวยความชอบธรรมแลว ใหพยายาม
เก็บหอมรอมริบ อยาใชสุรุยสุราย กัลยาณมิตตตา ใหระมัดระวังอยาคบคนพาล
สันดานชั่ว ใหคบเพื่อนที่ดีงาม ระวังพวกปาปมิตรจะเปนเหตุใหเสียได เพราะคนเรา
เมื่อคบกันไปนาน ๆ ยอมมีนิสัยกลมกลืนไปในรอยเดียวกันได ทั้งคนดีหรือคนชั่ว มี
ทางเปนไปไดทั้งสอง คบคนชั่วก็เปนคนชั่วไปได คบคนดีก็เปนคนดีไปได สมชีวิตา ให
เลี้ยงชีพพอประมาณ อยาสุรุยสุรายหรือฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว
การเก็บทรัพยเปนสิ่งสําคัญ ใหรูเหตุผลที่ควรเก็บ เหตุผลที่ควรจาย นั่นนาฟง
ไหม ทานสอนพวกเราที่เปนนักสุรุยสุรายนะ มีจุดไหนที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนมี
ความลืมตัว ไมมี เพราะฉะนั้นคําวาประหยัด มัธยัสถ จึงเปนหลักประกันการครองชีพ
ของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผูปฏิบัติ ความไมลืมตัวคือความมีสติปญญาเปนเครื่องรักษา
ตัวนั่นเอง สมบัติมีมากมีนอยใหมีความประหยัดความมัธยัสถ ใหรูจักใชสอยใหเกิด
ความสุข บรรดาสมบัติเงินทองมีมากนอยอยาใหเปนขาศึกแกตน เพราะความลืมตัวนั้น
เลย
ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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นี่เทศนสอนฆราวาสทานสอนอยางนี้ และเขากันไดทั้งฝายพระดวย เพราะธรรม
เปนกลาง ๆ ใชไดทั่วไป แลวแตจะยึดมาปฏิบัติใหเหมาะสมกับตนในธรรมขั้นใด หรือ
จะใหเปนไปตามจิตใจของผูปฏิบัติขั้นใดไดทั้งนั้น
เวลาสอนพระยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมใหมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้น
ความรั่วไหลเขามาแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะเทาที่มีอยูนี้ก็มากตอมากจนลนหัวใจ ใน
บางเวลาตองระบายออกทางกิริยา จนเปนสิ่งนากลัวมาก และพยายามฉุดลากมันออก
ยากยิ่งกวาสิ่งใดอยูแลว ไมมีอันใดที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสภายในจิตใจของสัตว วิธี
ถอดถอนกิเลสนี้ก็ตองลําบากยากยิ่งกวาถอดถอนสิ่งใด ทานจึงสอนพยายามระมัดระวัง
ไมใหกิเลสที่ยังไมมีหลั่งไหลเขามา ที่มีอยูแลวก็ใหพยายามรื้อถอนมันออกดวยความ
พากเพียรความอุตสาหพยายาม ดวยความขยัน ความเฉลียวฉลาด ไมใหนอนใจกับ
กิเลสชนิดใดทั้งสิ้น ใน อปณณกปฏิปทา ที่ทานสอนไวสําหรับผูปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่ง
คือสอนพระ อปณณกปฏิปทาคือการปฏิบัติไมผิด ปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอ คือ
ตั้งแตปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดินจงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็
ได พอถึงมัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิมยาม ก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาเรือ่ ย ๆ ไป ตอนกลางวันก็ทํานองเดียวกัน หากจะมีการพักผอนบางในตอน
กลางวันก็พักได แตตองระมัดระวังใหปดประตู รักษามารยาทในการพักนอน ทานสอน
ไวโดยละเอียด แตอธิบายเพียงยอ ๆ เทานัน้ การปฏิบัติโดยสม่ําเสมอเชนนี้ชื่อวา
อปณณกปฏิปทา
ผูที่จะรีบเรงยิ่งกวานี้ในบางกาลก็ยิ่งเปนความชอบยิ่งขึ้นไป แตหยอนกวานั้น
ทานไมไดสอน วาใหหยอนกวานี้ได กินแลวอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนเอาตาม
ใจชอบเถอะ อยากกินอยากขบอยากฉันอะไรก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะ ตถาคตไดตรัสรู
ดวยวิธีนี้แหละ เรื่องของธาตุขันธนี้เลี้ยงใหมันมีความอิ่มหนําสําราญใหมีความบริบูรณ
แลวเอาไปแขงหมูตัวกําลังจะขึ้นเขียง นี่ทานไมไดวา
สําคัญที่หลอเลี้ยงจิตใจ นําธรรมเขามาหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความชุมเย็น การ
หลอเลี้ยงจิตใจดวยอรรถดวยธรรมนี้มีความชุมเย็น จนกระทั่งรางกายก็พลอยมีความ
ผาสุกไปดวยใจที่เปนหลักใหญของกาย แตการหลอเลี้ยงรางกายโดยไมเกี่ยวของกับ
ธรรมเลยนั้น ไมผิดกับที่เขาเลี้ยงหมูไวสําหรับขึ้นเขียง เพื่อหอมกระเทียมจะไดเปน
ญาติกันสนิทดี ถาใครตองการผูกญาติมิตรอันสนิทกับหอมกระเทียมละก็ใหเรงการกิน
การนอนความขี้เกียจเขาใหมาก
มีหวังไดขึ้นเวทีคลุกเคลากับหอมกระเทียมโดยไม
สงสัย
ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’
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ศาสนธรรมที่ประทานไวนั้นจึงหาที่แทรกหาที่คัดคานไมได ไมวาจะเปนธรรมขั้น
ใด อุบายวิธีทรงสั่งสอนไวเพื่อปดกั้นกิเลส เพื่อขับไลกิเลส ไมมีอุบายของผูใดที่จะมี
ความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาอุบายของพระพุทธเจาที่ทรงนํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะ
การขับไลกิเลส การหักหามใจที่กําลังมีกิเลสครอบงํา พระพุทธเจาไดทรงดําเนินมาแลว
จนไดผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นศาสดา เมื่อไดทรงประสบพบเห็นมาดวยขอปฏิบัติหรือ
อุบายใด พระองคก็ทรงนําขอปฏิบัติหรืออุบายนั้น ๆ มาสั่งสอนโลก ดวยความถูกตอง
แมนยําไมผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ถาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงแสดงไวแลว
เรียกวาดําเนินตามหลักมัชฌิมา คือเหมาะสมอยางยิ่งกับการแกกิเลสทุกประเภท ดวย
อุบายวิธีตาง ๆ ตามขั้นของกิเลสที่หยาบละเอียด
เพราะคําวามัชฌิมานั้นเหมาะสมกับการแกกิเลส โดยทางสติปญญาศรัทธาความ
เพียร ซึ่งอยูในองคมรรคของมัชฌิมาที่ประทานไวแลว กิเลสประเภทหนาแนนหรือ
เหนียวแนนแกนแหงวัฏฏะก็ตองทําใหหนักมือ เชนเดียวกับเขาถากไม ไมที่ตรงไหนคด
งอมากก็ตองถากใหหนักมือเพื่อใหตรง ถาที่ไหนตรงอยูแลวก็ไมตองถากมากมายนัก ที่
ไหนตรงอยูแลวจะถากมากก็เสียไม ถากพอไดสัดไดสวนก็พอแลว
เรื่องกิเลสนี้ก็เชนเดียวกัน บางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลส หรือบาง
เวลาที่กิเลสแสดงออกมาอยางผาดโผนรุนแรงมาก ตองใชความเพียรอยางแข็งแกรง
และแกกันอยางหนัก จะออนแอทอถอยไมได ถึงจะพอกันหรือเหนือกวากิเลสประเภท
นั้น ๆ ถึงจะยอม ถึงคราวจะทําอยางนี้ก็ตองทํา จะผัดเพีย้ นเลือ่ นเวลาวาเชาสายบาย
เย็นอยูไมได
ความเพียรชนิดเอาเปนเอาตายเขาวากันเชนนี้ทานก็เรียกวามัชฌิมา
สําหรับกิเลสประเภทที่แสดงขึ้นเฉพาะกาลนี้เวลานี้เกิดขึ้นลักษณะนี้ เราตองใชวิธีการ
แบบนี้ถึงจะทันกัน หรือสามารถปราบปรามกันไดดวยวิธีการนี้ วิธีนี้เรียกวามัชฌิมาของ
กิเลสประเภทนี้เชนเดียวกัน
คําวามัชฌิมาจึงมีหลายขั้น เปนคูปรับกันกับกิเลสประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับ
เครื่องมือทํางานของนายชางตองมีหลายชนิดดวยกัน เพื่อสะดวกแกงานและควรแกการ
ปลูกสรางนั้น ๆ กิเลสประเภทหยาบก็ตองใชมัชฌิมาแบบแผลงฤทธิ์ใหทันกันกับกิเลส
ประเภทหยาบนั้นจึงเรียกวามัชฌิมา สวนหยาบ สวนกลางก็ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรแหงมัชฌิมาใหเปนไปตามนั้น เพื่อใหกิเลสหลุดลอยไปดวยขอปฏิบัตินั้น ๆ นี่ก็
เรียกวามัชฌิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้น ถึงขั้นละเอียดสติปญญาก็ตองละเอียด ความเพียรก็
ตองละเอียดลออ นั่งอยูที่ใด ยืนเดินอยูที่ใดอยูในอิริยาบถใด ก็เปนความเพียรอยูในทา
นั้น ๆ
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ไมใชวาเดินจงกรมจึงจะเรียกวาเปนความเพียร นั่งสมาธิจึงจะเรียกวาเปนความ
เพียร นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไมวาอิริยาบถใด ๆ เวนแตหลับเทานั้น
ตองเปนความเพียรโดยตลอด ไมมีระยะใดที่จะไมมีความเพียร ดวยสติปญญาซึ่งเปน
อัตโนมัติเกิดขึ้นกับตนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูภายใน นี่เรียกวามัชฌิมาขั้นละเอียด คือสติ
ปญญาไหลรินอยูดวยความคิดตลอดเวลา เชนเดียวกับน้ําซับน้ําซึมที่ไหลรินอยูทั้งหนา
แลงหนาฝนไมมีเวลาเหือดแหง ไหลซึมอยูตลอดกาลเวลาฉะนั้น การแกกิเลสประเภทนี้
ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน สติปญญาก็ละเอียด พินิจพิจารณากันอยางละเอียดอยูภายใน
นี่เรียกวามัชฌิมา
การปฏิบัติ ถาปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมตามวิธีการของการแกกิเลสประเภท
นั้น ๆ ก็ไมไดผล ขณะกิเลสกําลังหนา ๆ ความขี้เกียจมันตองมีมากขึ้น ความออนแอ
มันก็ตองมาก ความมาก ๆ เหลานี้ลวนแตเปนกองทัพของกิเลสดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้
ความเพียรก็ตองดอยถอยกําลังแลวมันจะเขากันไดอยางไร กิเลสหนานั่นเองมันถึงทํา
ใหคนขี้เกียจและมีทุกขมาก ถากิเลสเบาบางบางความทุกขก็นอยลง ความพากเพียรก็
ไหวตัวและตั้งหนาทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับ ไมอยูดวยความอับจนแบบ
คนขี้คุก
ตอนที่จะทํากิเลสที่กําลังหนา ๆ ใหเบาบางลงไปจะทําดวยวิธีใด ความเพียร
เพียงจะนั่งแค ๑๐ นาทีก็เอาละ เทานี้พอแลว ถาขืนทํามากกวานี้จะผิดหลักมัชฌิมา ทํา
๑๐ นาทีนี้ถูกตองกับมัชฌิมาแลว ซึ่งเปนอุบายของกิเลสมันหลอกเราตางหากวาพอ
แลว ๆ นี่คือมัชฌิมาของกิเลสไมใชมัชฌิมาของธรรม นักปฏิบัติจึงควรทราบไวและตื่น
ตัววาถูกหลอกแลว เพราะอุบายแกกิเลสไมทราบวาเปนอยางไรบางไมปรากฏ เมื่อเปน
เชนนี้ก็มีแตเรื่องกิเลสใหอุบายโดยถายเดียว เขาจะเอาอุบายแหงธรรมยื่นใหเรานั้นอยา
หวัง ถาเปนมีดพราเขาก็ยื่นทางปลายมาใหเรา เขาจะจับทางดามไวแลวฟนเราโดย
ถายเดียว
ทําความเพียรก็กิเลสเปนคนสั่งใหทํา ไมใชธรรมเปนผูสั่งใหทํา นั่งทําสมาธิ
ภาวนาก็ใหกิเลสเปนผูสั่งใหทํา นั่งสมาธิ เอานัง่ เสียประมาณ ๑๐ นาทีเอาละนะ เดี๋ยว
วันพรุงนี้จะเหนื่อยลําบากลําบน นั่งมากกวานี้สุขภาพจะไมดีเดี๋ยวเกิดโรค จะอดนอน
ผอนอาหารบางก็เดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมนะจะวาไมบอก นั่นรูไหมเห็นไหมอุบายของ
กิเลสมันหลอกนะ อะไร ๆ ก็ตองทําตามกิเลสหลอก ทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได
อยางไร ก็อุบายของมันเพื่อสงเสริมมันเอง ไมใชอุบายของธรรมเพื่อกําราบปราบปราม
มันใหหายซากลงไปนี่
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เพราะฉะนั้นเพื่อผลกําไรชัยชนะ จึงตองใชอุบายของธรรมตามหลักที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอน ไมเอาอุบายของกิเลสดังที่กลาวมานี้มาใชมาทําความพากเพียร จะเปน
การเพิ่มกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะเหตุใด ก็เพราะเวลานัง่ ทําความเพียรเราก็คอยนับ
เอาเวล่าํ เวลา วาเรานั่งไดเทานั้นนาทีเทานี้นาที นี่เปนความเพียรของเรา แลวกิเลสมัน
หายไปสักกี่ตัวละ พอเคลื่อนที่ขยับ ๆ บางสักตัวไหม ไมปรากฏเลย เราก็ไดแตเวล่ํา
เวลาวานั่งไดเทานั้นเทานี้ เวลาเทานั้นนาทีเทานี้ชั่วโมง สวนกิเลสเพียงหนังถลอกปอก
เปกบางเพราะความถูไปไถมาไมมีเลย
หลังจากนั่งนับเวลานาทีแลวก็เอะอะขึ้นมาวา เอ นั่งเวลานานขนาดนี้ไมเห็นได
เรื่องไดราวอะไรนี่ จิตใจไมเห็นสงบ จะนั่งไปทําไม นี่ก็เปนอุบายของกิเลสหลอกย้ําเขา
ไปอีก สวนอุบายของธรรมที่จะทําลายกิเลสเลยไมมี นีแ่ หละทีเ่ ราเสียเปรียบกิเลสนะ
เสียเปรียบอยางนี้เอง อุบายที่คิดในแงใดก็ตามถาสติปญญาไมทันกลมายาของกิเลส
ตองถูกตมถูกตุนอยูร่ําไป
การพูดทั้งนี้ไมไดพูดดวยเจตนาจะตําหนิติเตียนทานผูหนึ่งผูใด
มิไดตําหนิ
ศาสนาหรือตําหนิอรรถตําหนิธรรมแตอยางใด แตเรื่องของกิเลสตองตําหนิอรรถตําหนิ
ธรรม เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน สําหรับบุคคลนั้นไมมีความรูสึกวากิเลสพา
ตําหนิธรรม เชนวา นั่งเทานั้นชั่วโมงเทานี้นาทีไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไรเลย ทําไปเสีย
เวล่าํ เวลาเปลา ๆ ทําไปทําไม หยุดเสียดีกวา นั่นลวนแลวแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด
ทีนี้ตัวเองก็อยูในกรอบของกิเลสหาทางออกไมได เพราะอุบายไมทันมัน เนื่องจากกิเลส
มีเลหเหลี่ยมรอยสันพันคมไมยอมลมจมเพราะเรางาย ๆ ถาไมเอาจริง ๆ จัง ๆ กับมัน
ใหเราทราบไววาลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสที่จะพอกพูนใจเราและทําลายเรา โดย
การเพิ่มกําลังของตนตามลําดับ ดวยอุบายหลอกเราใหหลงเชื่ออยางสนิทติดจม
ผูปฏิบัติพึงคํานึงศาสนธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาผูทรงเปนบรมศาสดา ทานเปนบรมศาสดาไดเพราะเหตุใด ได
เพราะความนับเวล่าํ เวลา ไดเพราะความทอถอยออนแอ ไดเพราะความโงเขลาเบา
ปญญา หรือไดเพราะความขยันหมั่นเพียร ไดเพราะความอดความทน ไดเพราะความ
ฉลาดแหลมคม พระพุทธเจาไดเปนศาสดาดวยการฆากิเลสตายไปโดยลําดับ ๆ จนไมมี
เหลือในพระทัย ทานฆาไดโดยวิธีใด ทานปราบกิเลสดวยวิธีใด ดวยความเพียรนั่นเอง
ฟงแตวาความเพียรเถิด เพียรอยางไมถอย ติดตามเรื่อย ๆ กิเลสออกชองไหน
ตามรูตามเห็นไปเรื่อย ๆ ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรูวามันเกิดขึ้นเพราะ
เหตุไร ที่มันไปโลภไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทําไม เทาที่มีอยูเพราะความโลภไป
เที่ยวกวานเอามาก็หนักเหลือกําลังอยูแลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี่ ในใจเต็มไปดวย
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ความโลภคือความหิวโหยไมมีเวลาอิ่มพอ เมื่อคิดคนยอนกลับไปกลับมาก็จะมาถึงตัว
คือใจซึ่งเปนผูดิ้นรนหิวโหย
ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัว
โกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจและออกจากใจ วาไมมีอันใดที่จะรุนแรง ไมมีอันใดที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายยิ่งกวาความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจเรา ทําลายเรากอนแลวถึง
ไปทําลายคนอื่น เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทําผูอื่นใหรอนไปตาม ๆ กัน
เมื่อพิจารณาอยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความ
หลงก็ดี ยอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่
ถูกตองและเปนจุดที่สําคัญที่ควรทําลายกิเลสประเภทตาง ๆ ได
พระพุทธเจาทานเคยทรงชําระอยางนี้มาแลว เรื่องเปนเรื่องตาย เรื่องกลัวอยาง
โนนกลัวอยางนี้ทานไมเคยคิดและสงเสริมใหคิด เพราะนั่นเปนเรื่องของกิเลส ทานเคย
มีทานเคยรูและเห็นพิษของมันมาเปนเวลานาน
ทานจึงทรงพยายามละเต็มความ
สามารถทุกวิถีทาง กระทั่งละไดและไดเปนศาสดาขึ้นมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวย
ความอดทน ดวยความเปนนักรบ โดยอุบายสติปญญาอันแหลมคมทันกับการแกกิเลส
หรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายใหหลุดลอยไปจากพระทัย กลายเปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา
ลวน ๆ
พวกเราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสคือเปนพุทธบริษัท เรียกวาเปนลูกเตาเหลา
กอของพระพุทธเจา ถาไมดําเนินตามรอยของพระพุทธเจาจะดําเนินอยางไร ถึงจะสม
ชื่อสมนามวาเปนศากยบุตรเปนพุทธชิโนรสที่ปรากฏตัววาเปนพุทธบริษัท
จําตอง
ดําเนินแบบลูกศิษยมีครูสอนและเดินตามครูรูตามครูหลุดพนตามครู เพราะกิเลสก็เปน
ประเภทเดียวกันซึ่งจะตองดําเนินแบบเดียวกัน เปนแตวามีมากมีนอยตางกัน ความ
เพียรเพื่อละกิเลสก็จะตองดําเนินไปตามกําลังหรือสติปญญาของตน
เทาที่กิเลส
ประเภทนั้น ๆ จะสงบตัวลงไปและขาดกระเด็นออกไปจากใจ ดวยความพากเพียรของ
ศิษยที่มีครูฝกสอนวิชารบ ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิด
ตามที่กลาวมาเหลานี้เปนสวากขาตธรรม
แนนอนตอความพนทุกขไมมีทาง
สงสัย การดําเนินตามธรรมนี้จะไมหนีจากรองรอยของพระพุทธเจา จะไมหนีจากรอง
รอยของพระสาวก ที่ทานแกกิเลสไดดวยอุบายใด เราก็จะแกไดดวยอุบายนั้น ทานถึง
ไหนเราก็จะถึงนั้น ตางกันเพียงชาหรือเร็วเทานั้นไมเปนอยางอื่น และสมนามวาสวาก
ขาตธรรมแท ผูปฏิบัติตามสวากขาตธรรม ไมปลีกจากรองรอยแหงธรรม กิเลสตอง
หลุดลอยจากใจโดยลําดับดวยอํานาจแหงธรรมนี้โดยไมตองสงสัย เพราะนีเ่ ปนธรรม
ตายตัว การปฏิบัติจะแยกแยะธรรมเปนอยางอื่นตามชอบใจของตนไมได
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เพราะความชอบใจคนเรา รอยทั้งรอยมักเปนความชอบใจของกิเลสผลักดันให
เปนไป โดยที่เราไมรูวาเราเปนกิเลสและความคิดของเราเปนกิเลส ความอยากของเรา
เปนกิเลส ความตองการของเราเปนกิเลส ความจริงมันเปนกิเลสดวยกันทั้งนั้น นอก
จากจะเลือกเฟนดวยวิจารณปญญาคนหาเหตุผล แมจะไมชอบและฝนใจอยูก็ตาม เมื่อ
เห็นวานั้นเปนธรรมแลว นั้นเปนเครื่องแกกิเลสไดโดยตรงแลว จะตองยึดนั้นเปนหลัก
แลวฟาดฟนเปลือกกระพี้ที่หุมหอธรรมลงไป ใหเห็นเหตุเห็นผลกันจริง ๆ แบบนี้กิเลส
กลัวมาก
ผูดําเนินอยางนี้กิเลสกลัว ผูมีเครื่องมืออยางนี้กิเลสกลัว เพราะเครื่องมือนี้เปน
ธรรมเพชฌฆาต ธรรมนี้เคยปราบปรามกิเลสมาแลวนับแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ มา
เพราะอยางนั้นกิเลสจึงกลัวและยอมทั้งสิ้น
เหตุที่ยอมก็เพราะกิเลสเห็นอํานาจของ
ธรรมแลววาไมสามารถจะตานทานหรือตอสูไ ด ตองถูกทลายลงไปดวยอํานาจของธรรม
นั้น ๆ ไมสงสัย ผูปฏิบัติที่ตองการเรืองอํานาจเหนือกิเลสตองทําแบบนี้ คือเปนก็เปน
ตายก็ตายในทาตอสู ไมยอมถอยทัพกลับแพ
นอกจากนี้มักเปนเรื่องของกิเลสเรืองอํานาจ ทั้งที่ผูปฏิบัตินั้น ๆ เขาใจวาตนมี
ความเพียรดี ผูมีความเพียรที่กิเลสกลัวบางไมกลัวบางนั้น คือขณะที่กิเลสกลัวนิ่งหรือ
หมอบ ใจก็สงบเย็นเปนสมาธิ ขณะมันสูเราไมไดมันก็วิ่งหนีหาที่หลบซอน ขณะเราสูมัน
ไมไดเราก็วิ่งหนีเชนกันจะวายังไง เราวิ่งหนีคืออยางไร วิ่งหนีจากทางจงกรมบาง วิ่งหนี
จากการนัง่ สมาธิภาวนาบาง วิ่งหนีจากความความพากความเพียรทาตาง ๆ บาง คือ
ความเพียรลดนอยถอยกําลังลงเปนลําดับ ๆ นี่แลที่เรียกวาวิ่งหนี ความไมสู ความออน
แอหมดกําลังเปนการวิ่งหนีทั้งนั้นแหละ
สูมันไมไดก็ถอย ๆ ถอยเทาไรมันยิ่งตามเหยียบย่ําทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ เรา
อยาเขาใจวาถอยแลวจะพน การถอยกิเลสไมมีทางพน นอกจากจะสูเทานั้นจึงจะพน
จากอํานาจของกิเลส กลัวอยางอื่นวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดได แตการวิ่งหนีกิเลสนั้นนั้น
แลคือการเอาคอเขาไปสวมใหกิเลสฟนเอา ๆ ฟนเอาแหลกไปหมด เราจะหาอุบายใด
เปนทางออก
วัฏวนนี้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแลวแมจะจําไมไดก็ตาม เราถือหลักปจจุบันอัต
ภาพปจจุบันนี้ก็พอจะทราบไดแลววา เบื้องหลังที่เคยผานมาแลวเคยมี อดีตเคยมีมา
แลวจึงตองมีอยางนี้ได ฉะนั้นกาลขางหนามันจะตองมีอยางนี้ได เชนเดียวกับเมื่อวานนี้
มีแลววันนี้ทําไมจะมีไมได แลววันพรุงนี้เดือนนี้ปหนาทําไมจะมีไมได เพราะมันสืบ
เนื่องไปจากอันเดียวกันนี้

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เฉพาะในชาติปจจุบันยังดีอยูเราเปนมนุษย มีสิทธิมีอํานาจยิ่งกวาบรรดาสัตว จึง
พอมีความสุขความสบายบาง นี้เราก็ทราบวาอยูในโลกอนิจจัง เปนของแนนอนเมื่อไร
แตกอนเราอาจเปนภพเปนชาติอะไรมาก็ได มาปจจุบันนี้เรามาเปนมนุษย แมในอัต
ภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงใหเราเห็นอยู ตั้งแตวันแรกเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้
มันคงเสนคงวาเมื่อไร สังขารรางกายกําลังวังชาสติปญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมเปลี่ยน
แปลงของมันไปเรื่อย ๆ ตอจากนี้ก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของมัน สุดทายก็ลงธาตุเดิม
แลวจิตนี่มีกําลังมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถทรงตัวไวไดใหอยูในภูมินี้หรือภูมิสูงยิ่ง
กวานี้ ก็เปนเรื่องของเราจะคิดหาอุบายชวยตัวเองในทางดีตอไปไมนิ่งนอนใจ ที่เรียกวา
เตรียมพรอมเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคต ไมใหอับจนในสถานที่และกาลใด ๆ
จงทําการสงเสริมกําลังในทางดีของเราใหมากขึ้น อยางนอยเพื่อรับอนาคต หาก
จะยังเปนไปอยูในวัฎสงสาร ซึ่งเปรียบเหมือนหองขังนักโทษที่มีกิเลสย่ํายีนี้ พอไดอยูใน
ฐานะที่ดีบาง หากวาพอจะผานพนไปไดเพราะมีกําลังสติปญญาพอตัว เหยียบย่าํ ทําลาย
กิเลสอันเปนกงจักรใหทองเที่ยวในวัฏวนนี้ไปได ก็ทําลายใหสิ้นซากไปในชาติปจจุบันนี้
อยาเขาใจวาสติปญญาเราจะไมมี มีอยูดวยกันทุกคนถาทําใหมี ความเพียรอยาเขาใจวา
ไมมี ถาเราจะทําใหมีมีไดทั้งนั้น นอกจากมีกิเลสเปนผูกั้นกางกีดขวางไมใหมีความ
เพียร ไมใหมีสติปญญา ใหมีแตความทอแทออนแอเปนเจาเรือน ความดีทั้งหลายจึงหา
ทางเกิดขึ้นไมได
เรื่องความดีทั้งหลายหาทางเดินไมคอยไดนั้น มักขึ้นอยูกับกิเลสเปนเครื่องกีด
กันไมใชอันใด ไมใชอํานาจไมใชวาสนา ไมใชมื้อวันเดือนป ไมใชกาลสถานที่ แตเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรงเปนผูกีดกันและหักหาม อยางลึกลับบาง อยางเปดเผยบาง แต
เรามันตาบอดมองไมเห็นความลึกลับ ความเปดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกีดกันหวงหาม
อยูตลอดเวลา เพราะกลัวจะพนจากเขา เขาเปนเจาอํานาจครองใจมานาน พอขยับออก
มาอีกนิดหนึ่ง แสดงกิริยาจะออกจากเขานิดหนึ่งเขาก็หาม เราก็เชื่อ เชื่อมันเสียแลว มัน
ไมตองยกบทบาทคาถาบาลีอะไรมาแสดงเลย
กิเลสสอนมนุษยนะสอนงายจะตายไป แตมนุษยจะสอนมันบาง เดี๋ยวเดียวถูก
มันเอาคัมภีรวัฏจักรฟาดหัวเอาหมอบและหลับครอก ๆ ไมมีทางสู นอกจากหมอบบน
หมอน ฉะนั้นศาสตราจารยของวัฏจักรก็คือกิเลสบนหัวใจสัตวนั้นแล การเรียนรูม ากรู
นอยจะตองถูกกลอมมันทั้งนั้นแหละ นอกจากวิชาธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ตามทีท่ รงดําเนินมาและสาวกทานดําเนินมา ทานเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถึงผลถึงความ
สัตยความจริง

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ไมเพียงแตจําชื่อของกิเลสไดแลวก็จะสําเร็จประโยชน หาเปนเชนนั้นไม การจํา
ชื่อจําไดกันทั้งนั้นแหละ เชนเดียวกับเราจําชื่อของเสือนั้นเสือนี้ มีกี่รอยกี่พันเสือก็ตามที่
มันกอความวุนวายใหแกบานเมือง เราจําชื่อของมันไดเทานั้นยังไมพอ จําไดกระทั่ง
โคตรแซมันก็ตาม ถายังจับตัวเสือนั้น ๆ ไมไดเมื่อไรบานเมืองจะหาความรมเย็นเปนสุข
ไมได เสือตัวที่จําชื่อมันไดนั้นแลกอความวุนวายใหแกบานเมือง นอกจากเราจับมันได
แลวจะทําอะไรกับมันก็ทําได ทีนี้บานเมืองก็ไดรับความสุขสงบรมเย็น ไมมีเสือรายมา
กอกวนลวนลามเขยาขวัญประชาชนดังที่เคยเปนมา
เรื่องกิเลสทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปด อยาวาแตรอยแปด พันแปด หมื่น
แปดก็ตามเถิด ถาเราตามจับตัวมันไมได ปราบมันไมได ทําลายมันไมไดแลว เราจําได
แตชื่อมัน จําไดสักเทาไรก็ไมมีปญหาพอสะเทือนขนมันเลย คือไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น
เพราะการจําไดนั้นเลย
เพราะฉะนัน้ เราตองทําลายมันดวยความพากเพียรจนใหถงึ
ความจริงของกิเลส ถึงความจริงของธรรม จะชื่อวาจับตัวเสือรายมาประหารได จากนั้น
ก็นอนหลับเต็มตา อาปากพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
คําวากิเลสแตละประเภทนี้มันแสดงอาการอยางไร กอนที่มันจะแสดงผลขึ้นมา
มันแสดงเหตุขึ้นมาอยางไรบาง จงตามรูและฆามันดวยสติปญญา สวนมากก็แสดงขึ้น
ในขันธนี่แหละไมไดแสดงขึ้นที่ไหน ออกทางตาก็เกี่ยวกับรูป ออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหู
จมูก ลิ้น กาย มันสืบเนื่องกับจิตและเครื่องสัมผัส ผลสุดทายก็เกี่ยวกับเบญจขันธของ
เราเอง รูปก็แสดงขึ้นอยางหนึ่ง เวทนาก็แสดงอยางหนึ่ง สัญญาแสดงขึ้นอยางหนึ่ง
สังขารแสดงขึ้นอยางหนึ่ง วิญญาณแสดงขึ้นอยางหนึ่งจากกิเลสเปนผูบัญชาออกมา เรา
ก็คลอยตามหลงตาม หลงตามมันอยูเรื่อย ๆ หลงตามมันมาเทาไรแลว ลวนแลวแตกล
มายาของกิเลสทั้งนั้น ทุกขทั้งมวลเรายังไมทราบวามันเปนพิษของกิเลส จะใหมคี วาม
ฉลาดแหลมคมไดอยางไร แลวยังเขาใจวาตนมีความฉลาดแหลมหลักนักปราชญชาติกวี
อยูหรือ ไมอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะเยยอยูเบื้องหลังบางหรือ มันนาอับอายจริง
ๆ นี่
การที่จะฉลาดแหลมคมพอรูทันกิเลสก็ตองคนดูกิเลสใหดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่
ไหน เอา คนลงไป เอาใหเห็นฐานเกิดของมันวาเกิดเพราะเหตุไร คนตายแลวมีเวทนา
ไหม เอาดูซิ ถาทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในรางกาย และกายเปนตัวทราบเวทนาจริง ๆ
เวลาคนตายแลวทุกขเวทนามีไหม เอาไปเผาไฟกายวาอยางไร เอาไปฝงดินกายวายังไง
มันไมวายังไง แลวทําไมถือมันเปนตัวทุกขอยูละเมื่อยังเปนอยู ก็เพราะจิตนั่นแลเปนผู
รับรูและทรงไว ความยึดมั่นสําคัญวาขันธ ๕ เปนตนก็เพราะกิเลสนั้นแลเปนผูกระซิบ
เปนผูหลอกลวงใหยึดมั่นถือมั่น ใหสําคัญวาเวทนาเปนตนเปนของตน ใหถือวากายนี้
ธรรมชุดเตรียมพรอม

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม

๔๔๔๑

๔๒

เปนเราเปนของเรา เมื่อมันมีอะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสงวนและปกปน
เขตแดนเอาไว ก็เกิดความกระทบกระเทือนทุกขรอนขึ้นภายในใจ เพราะกิเลสมัน
หลอกอยางนี้
เมื่อแยกแยะพิจารณาใหถึงฐานของความจริงดวยสติปญญาจริง ๆ แลว สิ่ง
เหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง ใจก็หายสงสัย ความเปนขาศึกตอกันระหวางขันธกับจิตก็ไม
มี เพราะสติปญญาเปนผูพิพากษาวินิจฉัยตัดสินโดยถูกตองใหเลิกแลวกันไป รูปก็รูกัน
แลววารูปซึ่งเปนความจริงของรางกายทุกสวน เวทนาที่เกิดขึ้นภายในรางกายของเรา
สวนใด นั่นก็ทราบวาเปนความจริงของตน ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางก็เปน
ความจริงแตละอยางของมันอยูแลว จิตจะมีความกระทบกระเทือนเพราะอะไรกันอีก
เพราะจิตเปนผูรูและรูดวยปญญาอยางประจักษแลว นัน่ แหละทานเรียกวาเห็นความ
จริงคือสัจธรรมที่มีอยูกับตัว จะไปรูเห็นที่ไหน เห็นในแบบก็เปนแบบ เห็นในคัมภีรก็
เปนคัมภีร เห็นในหนังสือก็เปนตัวหนังสือไมใชตัวกิเลส มันไมใชสัจธรรมที่แทจริง
ที่แทจริงมันอยูที่กาย ทีเ่ วทนา ที่จิต ที่ตัวของเรานี่เทานั้น ความทุกขทั้งมวลที่
เกี่ยวกับกายก็แสดงขึ้นที่นี่ การที่พิจารณาทุกขก็พิจารณากันที่นี่ รูเทาเรื่องทุกขเรื่อง
สมุทัยทั้งหลายก็รูเทากันอยางเปดเผยที่นี่ รูแจงแทงตลอดก็รูกันที่นี่ พนทุกขกันที่นี่ นี่
ทานเรียกวารูสัจธรรมแทรูอยางนี้ ไมตองรูที่ไหน ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้งไหน ๆ สัจ
ธรรมมีอยูที่กายที่ใจของสัตวโลกเทานั้น การเรียนจึงเรียนยอนเขามาที่นี่ ปฏิบัติใหรูวิถี
จิตที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสอาสวะอันเปนตัวสมุทัย เมื่อรูอันนี้แลวจะไปสงสัยอะไร
ที่ไหนกันอีก โลกวิทูรูแจงโลก ก็คือรูแจงธาตุแจงขันธรูแจงจิตใจของตนเปนสําคัญ
นี่แลอุบายวิธีแกกิเลสปราบปรามกิเลส ปราบปรามลงที่ตรงนี้ อยาไปลูบไปคลํา
ที่อื่นใหเสียเวลาเปลาประโยชน รวมลงที่นี่หมด พระไตรปฎกก็อยูที่นี่ ไตรจักรก็อยูที่นี่
วัฏจักรไตรจักรมันอยูที่นี่แล เวลาธรรมไมเกิดสติปญญาไมสามารถ จิตก็เปนไตรจักร
ไตรภพ และหมุนไปใน ๓ ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ พอสติปญญาเพียงพอแก
ไขไตรจักรนี้ออกไดหมดก็เปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา หรือเปนธรรมจักรหมุนรอบตัวขึ้นมา
ภายในจิต ทั้งวัฏจักร ธรรมจักรและวิวัฏจักร มีอยูที่ใจนี้ไมอยูไหน จงพิจารณากันที่นี่
ปฏิบัติใหเขาใจ
เรียนอะไรก็ไมยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลย จิตนี้สลับซับซอนละเอียดลออ
มาก ตองใชความพินิจพิจารณา ตองใชสติปญญา ใชความพากเพียร ความอดความทน
เต็มสติกําลังความสามารถ บางครั้งแทบจะตายเราก็ยอมเสียสละชีวิต เพราะความ
อยากรูอยากเขาใจความจริงทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจาไดรูไดเขาใจแลว เปนความ
ประเสริฐอยางยิ่ง เราอยากเห็นความจริงเปนสมบัตสิ าํ หรับเราเอง ไมเพียงแตไดยิน
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กิตติศัพทกิตติคุณทานวาประเสริฐ ทานหลุดพนอยางนั้นทานประเสริฐอยางนี้เทานั้น
เรายังไมพอใจ ยังอยากทราบทุกสิ่งทุกอยางบรรดาธรรมที่ทานรูทานเห็นดวยจิตใจของ
เราเอง เมื่ออยากทราบและดําเนินตามทานเราก็ตองทราบ ทั้งธรรมฝายต่ําฝายสูง ทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว
ในวงสัจธรรมนี้ทุกข สมุทัย เปนฝายต่ํา นิโรธคือความดับทุกขเปนฝายสูง มรรค
คือขอปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเปนฝายสูง เราอยากทราบความจริงของสัจธรรมทั้งสี่นี้
ประจักษใจเราเอง และการพนจากกิเลสอาสวะเพราะรูรอบในสัจธรรมนั้น เราก็อยากจะ
พนดวยความประจักษใจเราเอง ไมอยากทราบอยางอื่นใหมากไปกวาอยากจะทราบ
เรือ่ งของเรา
เพราะเราเปนกองทุกข เราเปนกงจักร เราเปนผูม ดื หนาสาโหด เราตองการ
ความฉลาด เราตองการความแหลมคมภายในจิตใจ เราตองการความหลุดพน เราจึง
พยายามเต็มความสามารถในทางความเพียร เพื่อรูและละสัจธรรม ใจถูกบีบถูกบังคับ
ถูกผูกถูกมัดถูกจําจองอยูที่ตรงไหน จงแกมันดวยสติปญญา ฟาดฟนลงไปที่ตรงนั้นจน
แหลกแตกกระจายไมมีชิ้นใดเหลือ ใจถึงความจริงลวน ๆ นั้นแลทานเรียกวาหลุดพน
หลุดพนแลวจากกิเลสซึ่งเคยเปนนายเรามากี่กัปกี่กัลป หรือเคยเปนศาสตราจารยพร่ํา
สอนเรามาเปนเวลานาน ไดเห็นโทษของมันและถอดถอนมันออกไปหมดโดยสิ้นเชิง
แลว ใจเปนอิสระเต็มภูมิ นี้แลคือที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหงธรรม ที่สุดแหงวัฏจักร สิน้ สุด
ที่ใจนี้เองไมสิ้นสุดในที่อื่นใด เพราะกิเลสและธรรมไมมีอยูที่อื่น จึงขอใหยอนจิตเขามา
พิจารณาในกายในใจดวยดี ความสมหวังที่เคยหวังมานานจะสมบูรณในใจที่ชําระถึงขั้น
บริสุทธิ์เต็มที่แลว
ขอย้ําอีกครั้ง จงเรียนจิตใหรู เรียนจิตรูทั่วถึงแลวไมมีอะไรสงสัยในโลกนี้ กวาง
แคบไมสําคัญ สําคัญที่เรียนจิตใหรูเรื่องของจิต รูกิเลสชนิดตาง ๆ ที่แทรกอยูภายในจิต
จริง ๆ เปนพอกับความตองการ พระพุทธเจาเมื่อถึงนี่แลวไมตองการอะไรอีก สาวกทั้ง
หลายพอ ใคร ๆ ก็พอ เมื่อถึงขั้นเพียงพอแลวพอ พอทั้งนั้น เพราะเปนจิตเปนธรรมที่
สมบูรณเต็มที่แลวตลอดอนันตกาล
จึงขอยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้
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ณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
มายากิเลส เทศนเมืโ่อปรดคุ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙ มายากิเลส

การฟงธรรมทางดานปฏิบัติ ทั้งผูเทศนทั้งผูฟง สวนมากไมคอยมีคําวา “พิธี”
เชน ฟงพอเปนพิธี เทศนพอเปนพิธี อยางนี้ทางภาคปฏิบัติไมไดนํามาใชกัน สําหรับผู
มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมนํามาใช ถามุงโลกามิสอยูแลวอาจนํามาใช แตถามุงตอ
โลกามิสก็ไมเรียกวา “ปฏิบัติ” มันขัดกันตรงนี้.
ทางดานปฏิบัติแลวไมมีพิธีอะไรมาก ผูเทศนตั้งใจเทศนใหผูฟงไดรับความเขา
ใจจริงๆ ดวยเจตนา ผูฟงก็ตั้งใจฟงดวยความสํารวมระวังจิตของตน ไมใหสงไปที่อื่นๆ
ในขณะที่ฟง ทําความรูสึกอยูกับใจของตนเทานั้น โดยไมจําเปนตองสงกระแสจิตออก
มาภายนอกเพื่อรับเสียง เชน สงออกมาสูผ เู ทศน เปนตน อยางนี้ไมควร เพราะจะขาด
กําลังภายในใจ ที่จะพึงไดรับจากการฟง ดวยจิตจดจอตอเนือ่ งกันอยูเ ฉพาะภายใน
เมื่อไดตั้งจิตไวเฉพาะหนาคือมีความรูสึกอยูกับตัว นั้นแลถาจะเทียบก็คือคนอยู
ในบาน แขกคนมาจากที่ไหนเขามาเกี่ยวของในบานนั้น เจาของก็รับทราบวาแขกนั้นมา
ธุระอะไรบาง นอกจากเจาของไมอยูบานเสียเทานั้น แมเขาจะมาขโมยของไปกี่ชิ้น กี่
รอยกี่พันอยาง ก็ไมทราบไดเลย
จิตที่อยูกับตัว ขณะทานแสดงธรรมหนักเบา จะตองรับทราบทุกระยะ เพราะใจ
อยูก บั ตัวเหมือนคนอยูในบาน ถาความรูสึกไดสงออกไปจากตัวเสีย การฟงเทศนก็ไม
เขาใจ ไมคอยรูเรื่อง ผลไมคอ ยเกิด ถาเปนกิเลสลวงเขาไป เอาอะไรไปหมด เหมือนกับ
โจรผูรายขโมยของอะไรภายในบานก็ไมรู เราไมเคยทําจริงทําจัง จะไปตําหนิติเตียนตู
โทษพระพุทธเจา พระสาวก และพุทธบริษัททั้งหลายวา “เวลาพระพุทธเจาทรงเทศน
คนไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน” จะสําเร็จอยางไรเพียงเทศนเทานั้น โดยผูฟงไมตั้งใจ
ฟง นอกจากคุยกันแขงพระเทศนเทานั้น บางคนไมเชื่อก็มีวาผูเทศนจะสามารถยังผูฟง
ใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ได และผูฟงก็ไมสามารถจะบรรลุธรรมไดในขณะที่ฟง
นี้เปนความคิดเห็นของคนประเภทลอยลม หาหลักเกณฑไมได สักแตวาเทานั้น
ตามความลอยลมของตน ถือศาสนาก็สกั แตวา ถือ ถามวาถือศาสนาอะไร ถือศาสนา
พุทธ ก็มีแตชื่อของพระพุทธเจาเต็มปากเต็มคอ แตไมเคยมีธรรมเขาไปเกี่ยวของกับหัว
ใจเลย ขึ้นชื่อวาพุทธ วาธรรม วาสงฆ ไมใชเปนของเล็กนอย ไมใชเปนของเลน ไมใช
ของพิธี ที่จะนํามาทําเลนๆ อยางนัน้ ประเภทที่เลนๆ นี้แลเปนประเภทที่ทําลายศาสนา
ไดอยางแทจริง ดังที่เราทราบๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมมีไมสําคัญ เชนไมหลุดจากมือ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ธรรมะชุดเตรียมพร้อม

๔๘

๔๕

เราตกลงไปทับเทาของเรามันก็เจ็บได ทั้งๆ ที่เจาของไมมีเจตนา หรือมีดถูกมือเจาของ
โดยไมมีเจตนา หรือฟนมือก็เจ็บไดเปนแผลได คําพูดที่เปนภัยตอศาสนาก็เปนได
ทํานองเดียวกันนี้
ทานปฏิบัติจริงๆ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติจริง เอาเปนเอาตายเขาวากันจริงๆ พระ
สาวกก็ปฏิบัติจริงๆ ฟงจริงๆ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยพระเมตตา มีเจตนาเพื่อ
สัตวโลกใหรูแจงเห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถสัตวโลก
ทุกระยะแหงการ
แสดงธรรมของพระองค ไมทรงลดละเจตนาที่หวังจะใหสัตวโลกไดรับผลประโยชนจาก
การฟงนั้นเลย ทานเต็มเม็ดเต็มหนวยในการปฏิบัติ เวลาตรัสรูธรรมก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกทั้งหลายไมมีใครที่จะสามารถทําไดอยางพระองค
นี่โลกปจจุบัน คือพวกเราอาจจะลบลาง คือปฏิเสธก็ไดวา “ไมจริง”
ทานทําถึงขนาดนั้นแตเราวา “ไมจริง” เพราะเราไมเคยทําอยางทานจะเอา
ความจริงมาจากไหน เห็นคนอื่นทําเราก็คัดคาน เห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจ ก็ไปคัดคาน
เขา เขาฉลาด เราโง ก็ไปตําหนิเขา ทั้งที่เราไมมีความสามารถอยางนั้น
พระพุทธเจาทานทรงสามารถทั้งดานปฏิบัติ สามารถทั้งความรูความเห็นเต็มภูมิ
ของพระองค การประทานพระโอวาทแกสัตวโลก จึงตองประทานเต็มพระสติปญญา
ความสามารถทุกสิ่งทุกอยาง ใหสมภูมิกับคําวา “ศาสดาของโลก” แมผูฟงก็ฟงดวย
เจตนาอยางนั้นดวย ผลไมเปนไปตามเจตนา ไมเปนไปตามการกระทําที่ถูกตองดีงาม
จะเปนอื่นไปไดอยางไร ? เพราะเหตุกับผลเปนความเกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับอยูแลว
การทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลจะไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร ตองเต็ม ! ตองได !
เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล ทานแสดงธรรม ผูบรรลุธรรมจึงมีเปนจํานวนมาก ดวยเหตุ
ผลดังที่กลาวมานี้
ครั้นตกมาสมัยทุกวันนี้ ศาสนาซึ่งเปนของแทของจริง ของทานผูวิเศษ ของทาน
ผูทําจริงรูจริงเห็นจริง สั่งสอนสัตวโลกจริงดวยธรรมนั้นๆ แตธรรมเหลานี้ถูกกลายเปน
“ธรรมพิธีไปตามโลก ซึ่งเปนโลกพิธี ผูนับถือกันเปนพิธี ผลก็เปนไปแบบรางๆ อยาง
นัน้ แล อะไรๆ เลือนๆ รางๆ จางไปหมด ปลอมไปหมด เพราะหัวใจเราใหปลอม ถา
หัวใจไมจริงเสียอยางเดียว อะไรก็ปลอมไปหมด
เวลานี้ศาสนธรรมกําลังอยูในระยะหรือจุดนี้ ! สวนพวกเราจะอยูในจุดไหน
ระยะใด จะเปนแบบนี้หรือเปนแบบไหน !
ถาเราตองการเปนแบบแกตัวเองตามหลักความจริง ที่ทานสอนไวดวยความจริง
เราก็ตองทําจริง ปฏิบัติใหจริง นี่เปนการเตือนใหเราทั้งหลายซึ่งเปนกันเอง ไดทราบถึง
ธรรมชุดเตรียมพรอม

ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’

๔๙๔๕

๔๖

ขอเท็จจริงของศาสนาและผูปฏิบัติศาสนา วาผลจะเปนจริงและไดรับมากนอยเพียงไร
หรือกลายเปนโมฆะไปหมด เพราะเหตุผลที่กลาวมานี้ไมเปนความจริง
การฟงธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญที่ปฏิเสธไมไดในการรับผล ก็คือฟงดวยความตั้ง
อกตัง้ ใจ มีความรูกับมีสติกํากับอยูกับตัวเปนหลักใหญ ชื่อวาไดตั้งภาชนะไวเรียบรอย
แลว การแสดงธรรมถาทานผูรูจริงเห็นจริงแสดง จะไมหนีธรรมของจริง ของจริงกับ
ของจริงตองเขากันได ผูฟง ฟงจริงๆ ผูแสดง แสดงจริงๆ แสดงดวยอรรถธรรมอันเปน
ขอเท็จจริงจริงๆ ไมไดควาหรือลูบๆ คลําๆ มาแสดง ตองเขาใจตามหลักธรรมนั้นๆ
ธรรมทั้งหมดทานมีไวเพื่ออะไร ? ถาเปนน้ํา ก็มีไวสําหรับอาบดื่มใชสอย ซัก
ฟอกหรือลางสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย ธรรมก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะพวกเราเปน
พวกสกปรกทั้งนั้น บรรดาจิตใจที่มีกิเลสเปนจิตใจที่สกปรก กายวาจาทีเ่ ปนรวงรังของ
กิเลส และจิตที่เปนรวงรังของกิเลส มันจึงเปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันกับกิเลสซึ่งมีอยู
ภายใน ทานจึงตองหาน้ําที่สะอาดคือธรรมมาสั่งสอน หรือชะลางจิตใจของพวกเรา
ธรรมที่สะอาดก็คือ “สวากขาตธรรม” ตรัสไวชอบแลว นี่แสดงวาสะอาดเต็มที่
แลว “นิยยานิกธรรม” เปนธรรมที่รองรับ เหมือนกับน้ําเปนเครื่องรองรับ ชะลางสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหสะอาด เชนนั้นไดไมเปนอยางอื่น ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดเชน
นั้น สําหรับชะลางสิ่งสกปรกในหัวใจของสัตวใหสะอาด ขอใหหัวใจนี่จดจอเพื่อความ
สะอาดเถอะ ผลการฟงจะทําใหใจสงบระงับ และสะอาดผองใสไดไมสงสัย เมื่อใจสงบ
ผองใส กาย วาจา หากคอยเปนไปเอง เพราะนี่เปนเครื่องมือเทานั้น
ที่สําคัญจริงๆ ก็คอื ใจซึง่ เปนตัวการ หากใจยอมรับความจริง ใจยอมรับที่จะซัก
ฟอกตัวเองแลว ตองมีวันสะอาดขึ้นสักวันหนึ่งจนได จากน้ําสะอาดคือ “ธรรม” พระ
พุทธเจาทรงประกาศสอนโลก และทรงใชตอโลกมานานแลว ไดรับผลที่พอใจมาโดย
ลําดับ แมคําวา “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” เรากลาวถึงทานเพื่อประโยชนอะไร ถาไมใช
เปนผูสะอาดหมดจดเต็มที่แลวจาก “น้ํา” คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจา ชําระเสีย
จนสะอาด “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ซึ่งเปนธรรมที่บริสุทธิ์แท ไมออกมาจากพระทัยที่
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจาจะออกมาจากไหน พระทัยที่จะบริสุทธิ์ได เพราะการชําระ
สะสาง การขัดเกลา การชําระลางดวยอรรถดวยธรรม เปนความจริงมาโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงปจจุบันเรานี้ ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดอยูเสมอมา สําหรับลางสิ่งสกปรก
โสมมของสัตวโลก
ถาเราคิดตามธรรมดาอยางเผินๆ อยางโลกที่สมมุติทั่วๆ ไปก็วา เรานี้สะอาดที่
สุดไมมีใครจะหยิ่งยิ่งกวาคนโง ไมมีใครจะสะอาดยิ่งกวาคนโงที่สกปรก ถาพูดตาม
ธรรมแลวเปนอยางนี้ เมื่อเราทราบวาเราสกปรกทางใจ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลสโสมมแลว
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๖ยมพร้อม
ธรรมะชุดเตรี

๕๐

๔๗

เราตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมเปนเครื่องชะลาง ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหสละ
เวล่าํ เวลาหนาทีก่ ารงาน ตลอดจนชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนเชนนี้ จึงเปนความถูก
ตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาที่เรียกวา “อริยประเพณี” ประเพณีของ
พุทธบริษัทที่ดีงามของพระพุทธเจาทานดําเนินมาอยางนั้น จึงขอขอบคุณขออนุโมทนา
กับทานทั้งหลายไวในโอกาสนี้ดวย นอกจากเปนความดีสาํ หรับตนแลว ยังเปนคติตัว
อยางแกอนุชนรุนหลังอีกไมมีสิ้นสุด
คําที่วาพวกเราสกปรกนี้ก็พอจะทราบกันได คําวาสกปรก สกปรกเพราะอะไร?
เพราะขี้โลภ ขีโ้ กรธ ขี้หลง ขี้สามกองนี้เต็มอยูบนหัว บนหัวอะไร ก็บนหัวใจนัน้ แล นี้
นักปราชญทั้งหลายทานตําหนิติเตียน ทานขยะแขยงมาก แตพวกเราชอบจึงไมรูสึกตัว
เมื่อไมรูสึกตัวก็ไมรูสึกสนใจในสิ่งที่จะนํามาชําระลาง เห็นผูประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูก
เหยียดหยาม มีเยอะสมัยจรวดนี้จะวายังไง? เพราะความเห็นผิด ตองผิดไปเรื่อยๆ
อะไรทําใหเห็นผิด? ถาไมใชหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนตัวผิดทั้งเพนั้น ถาจิตใจผิด
ไปดวยก็พาใหแสดงออกทุกแงทุกมุมผิดไปตามๆ กัน จนกระทั่งกาย วาจา ที่แสดงออก
ผิดไปทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ทําผิดที่มีอยูภายในจิตใจนั้นไมตองมากมายอะไรเลย ตัวนัน้
เปนตัวการ
พระพุทธเจาทานจึงสอนใหชําระใหลาง การฟงเทศนฟงธรรมก็เปนการชะลาง
จิตใจของตนดวยธรรม คือในขณะที่ฟงธรรม ทานวามีอานิสงสเกิดขึ้นจากการฟงธรรม
อานิสงสคือ ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟงนั้นแล ทําจิตของเรา อยางนอยมีความสงบเย็นใจ
รูเหตุรูผล รูทางดีทางชั่ว และรูวิธีจะปฏิบัติตอตนเอง ขอสําคัญ ใจมีผองใสขึ้น ไดรับ
ความรมเย็นในขณะฟง นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรม ทานวามีอานิสงส ๕ เราจะ
คอยเอาอานิสงสทไ่ี หน ถาไมเอาในขณะที่ฟง เพราะการฟงก็คือการบําเพ็ญอยูแลว ผล
ตองเกิดตามมาในขณะนั้นๆ มีความสงบเย็นใจเปนตน
หากวากิเลสอาสวะเปนวัตถุ และเปนตัวขาศึก เชนเสือรายเปนตนแลว คนเราจะ
อยูในโลกดวยกันไมไดเลย มองดูคนไหนก็เห็นแตเสือราย ทั้งเหยียบย่ําทั้งเดินเพนพาน
ทั้งนั่งทั้งนอน ทั้งขับถาย ทั้งหยอกเลนกัน ทัง้ กัดฉีกและถลกหนังเลนอยูบ นหัวเหมือน
กันหมด คนทั้งคนมีแตเสือรายที่จดจองยองกัดอยูบนหัวคน แลวก็กัดฉีกหัวคนลงไป
เรื่อยๆ ไมหยุด นอนอยูก ก็ ดั ยืนอยูก ก็ ดั เดินอยูก็กัด นัง่ อยูก ฉ็ กี อะไรๆ ก็ฉีกทั้งนั้น
กิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ มีแตเสือรายมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา จะหาเนื้อหาหนัง
หาเอ็นหากระดูกมาจากที่ไหน ใหติดใหตอกันเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทานอยางที่เปนอยูนี้ไดเลา มองดูคนนัน้ ก็เปนแบบนี้ มองดู
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คนนี้ก็เปนแบบนั้น เยิ้มไปดวยบุพโพโลหิตน้ําเนาน้ําหนอง เพราะถูกเสือมันกัดมันฉีก
มันทําลายอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยเรา
กรุณาดูลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกทัว่ ๆ ไป เปนอยางนี้ ถากิเลสมัน
เปนตัวเปนตนอยางนี้ แตมันไมไดเปนตนเปนตัวอยางนี้ โลกจึงไมเห็นโทษของมัน และ
กลับเห็นวาเปนของดีเสียอีก เมื่อไปเสกสรรมันวาเปนของดี คือเห็นของชั่ววาเปนของดี
เห็นของดีวาเปนของชั่วแลว ผลก็ตองกลับตาลปตรกันไป สิ่งที่ควรจะไดรับเปนความ
สุข แตมันกลายเปนความทุกขไปหมด ที่โลกรอน รอนเพราะอะไร? ถาไมใชเพราะ
กิเลสเพราะความโลภมาก เพราะความเห็นแกตัวมาก เปนตน
ทุกวันนี้เขาพูดวา “โลกเจริญ” มันเจริญที่ตรงไหน? ถาพูดตามหลักความจริง
แลวมันเจริญที่ตรงไหน คนกําลังจะถูกเผาทัง้ เปนกันอยูแ ลว เพราะความทุกขมันสุมหัว
ใจเวลานี้ จะหาความเจริญมาจากไหน ความเจริญก็ตองเปนความสงบสุข ความสะดวก
สบาย ความเปนอยูสบาย หนาทีก่ ารงานสะดวกสบาย การคบคาสมาคมสะดวกสบาย
อยูดวยกันเปนหมูเปนคณะมีจํานวนมากนอย เปนความสะดวกสบาย ไมทะเลาะเบาะ
แวง ไมแขงดิบแขงดีที่เรียกวา “แขงกิเลสกัน” ไมฆาไมตี ไมแยงไมชิง ไมคดไมโกง ไม
กดขี่บังคับ ไมรีดไมไถ ซึ่งกันและกัน อันเปนการทําลายสมบัติและจิตใจของกันและกัน
ในขณะเดียวกัน ตางก็เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาสงสารกัน เฉลี่ยเผื่อแผ ใหความ
เสมอภาคดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน ไมอิจฉาริษยากัน ไมเบียดเบียนกัน อยูด ว ย
กันฉันพี่นองเลือดเนื้ออันเดียวกัน จะเรียกวาโลกเจริญไดตามความจริง โลกไดรับความ
สงบสุขทั่วหนากัน ทั้งคนมีคนจน คนโงคนฉลาด โลกไมดูถูกเหยียดหยามกันและกัน
นําความยิ้มแยมแจมใสออกทักทายกัน ไมแสดงอาการบูดบึ้งใสกัน ตางคนตางมีเหตุมี
ผลเปนหลักดําเนิน
เมื่อพูดตามความเปนจริงแลว ทุกวันนี้โลกเปนอยางนี้ไหม? ถาเปนอยางนี้เรียก
วาโลกเจริญจริง แตทั้งๆ ที่วา “เวลานี้โลกกําลังเจริญ”จึงทําใหสงสัยวามันเจริญอะไร
บาง? เจริญที่ตรงไหน?
ถาเจริญดวยวัตถุเครื่องกอสราง จะสรางเทาไหรก็ได ถาไมแบกกองทุกขเพราะ
อะไรทวมหัวนะ
ทีนี้ยอนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นขึ้นมา หมุนตัวเปนเกลียว
อยูตลอดเวลาเหมือนกงจักร การที่กายและใจหมุนเปนกงจักร ไมมีเวลาพักผอนตัวบาง
เลยเชนนี้เปนความสุขหรือ? คนเดินทางไมหยุด คนวิ่งไมมีเวลาหยุด เปนความสุข
หรือ? ความจริงตองมีเวลาพักผอนนอนหลับใหสบายบาง คนเราถึงจะมีความสุข การ
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คิดมากตองวุนมากทุกขมาก ถาหนักเขาตองเปนโรคประสาท ธาตุขันธที่เต็มไปดวยโรค
ภัยไขเจ็บ ทั้งเจ็บหัว ปวดทอง เต็มอวัยวะ คนนั้นมีความสุขหรือ?
กิเลสมันชอนมันไชมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา ทุกอาการที่เคลื่อนไหวแหงจิตใจ
นั่นมีความสุขหรือ? โลกเจริญแลวหรืออยางนั้น? ความกัดฉีกของกิเลส ผลที่เกิดขึ้น
จากการกัดการฉีกของกิเลสมันก็มีแตกองทุกขทั้งนั้น หาความสุขไมมี เมื่อเปนเชนนี้จะ
เอาความสุขมาจากไหน? เวลาที่ยอนเขามาดูที่ตัวเรา มันก็เปนไฟอยูภายในจิตใจ
เพราะกิเลสกอไฟเผาใจอยูตลอดเวลา “ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” นั่น ฟง
ซิ! “ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ” ไฟคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เผาอยูที่ใจ
ขึน้ ชือ่ วา “ไฟ” ไมวาจะกอที่ไหนเวลาใดมันรอนที่นั่น ถาไฟที่มันลุกโพลงขึ้นมา
ภายในจิตใจ คือไฟโลภะ โทสะ โมหะ มันตองเผาที่จิตใจ แมกายก็จําตองรับทุกขไป
ดวย รับประทานไมได นอนไมหลับ ไมมีแรง
ตามหลักธรรมทานสอนไววา “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธ
กาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ” เปนตน เมื่อโลกสันนิวาสนี้ เต็มไปดวยความมืดมน
อนธการ เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหามันแผดเผาอยูตลอดเวลา พวกทานทัง้ หลาย
เพลิดเพลินหัวเราะราเริงกันหาอะไร? ทําไมจึงไมรีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยูกับไฟ
ทําไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” นั่น! ทานสอนฟงซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจา
สอนโลกนะ
ถาเราฟงเพื่อถอดถอนกิเลส มันถึงใจจนนาละอายตัวเอง เมื่อฟงดวยความถึงใจ
แลว ทําไมจิตใจจะไมเห็นโทษ และมีความกระหยิ่มตอคุณงามความดีทั้งหลาย ทําไมจะ
ไมมีความพอใจแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งลุกเปนไฟทั้งกองอยูในจิตใจอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลา และกิเลสทําไมจะไมหลุดลอยออกไป เมื่อไดทําความเพียรถอดถอนมันดวย
ความถึงใจ ดวยความเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ของผูแสวงหาความจริงอยางเต็มใจ
นี่แหละบรรดาสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานรูเห็นธรรม เวลาทานเห็น
โทษก็เห็นอยางถึงใจจริงๆ การทําความเพียรพยายามถอดถอน ก็ทําอยางถึงใจ เวลารู
จึงรูถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆ และถึงความหลุดพนไปดวยความถึงใจ ไมใชเปน
เรื่อง “พิธี” เชน รับศีลก็รับศีลพอเปนพิธี อะไรๆ ก็ทําเปนพิธี ฟงธรรมก็พอเปนพิธี
ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนของประเสริฐก็พอเปนพิธี เหมือนกับเด็กเลนตุก ตากัน
แตศาสนาไมใชเด็ก และไมใชเรื่องของเด็ก จึงเขากันไมได
พระพุทธเจาทั้งพระองคเปนผูประทานศาสนาไว พระพุทธเจาไมใชเด็ก ศาสนธรรมไมใชศาสนธรรมของเด็ก ผูปฏิบัติศาสนาคือพุทธบริษัท จึงไมควรนําเรื่องของเด็ก
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เขามาแทรกกับตัวเอง ในกิริยาแหงการทําเกี่ยวกับศาสนา “พอเปนพิธี” นี้ โลกเลย
เปนพิธีไปหมดในทางศาสนา แลวจะหาผลอันแทจริงมาจากไหน? เมื่อมีแตพิธีเต็มจิต
เต็มใจ เต็มอาการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับศาสนาในงานตางๆ พากันทราบหรือยัง
วา กิเลสมันมีพิธีที่ไหน เวลามันจะกัดหัวคน มันมีพิธีไหม? เราดูซี มันตั้งทาตั้งทางยก
ครูยกคันทําพิธีรีตองตางๆ กอนไหม เวลามันจะขยีห้ วั ใจคนนะ
ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันที เมื่อไดโอกาสที่มันจะแสดงความโลภ แสดงความ
โกรธ ความหลง มันแสดงอาการออกมา ออกมาดวยกิเลสประเภทตางๆ ทันที มันไม
ไดคอยหาพิธีรีตองเหมือนกับพวกเราที่จะคอยฆามัน และแลวก็ฆาพอเปนพิธี ตีเพียง
หนับๆ พอใหมันหัวเราะเยาะเยยวา “มนุษยนี้มันชางกลัวเราเสียจริงๆ ยิง่ กวาหมากลัว
เสือ มาหยอกเราเลนเพียงหนับๆ แลวก็รีบวิ่งใสหมอน นอนคอยเราตําน้ําพริกไปจิ้มกัน
ที่นั่น ชนิดหมอบราบไมมีทางตอสูเลย” นั่นฟงดูซิ ความเพียรเราเพื่อจะฆากิเลส มันจะ
เขากันไดไหม? เรากลัวบางไหม? ถากิเลสเปนเหมือนกับเสือรายสักตัวหนึ่ง อยูบนหัว
ใคร หัวเราทุกคน มีแตเสือรุมกัดอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน มองไปทางไหนก็มี
แตเสือรุมกัดอวัยวะจนแทบไมมีเหลือ ทั้งกัดทั้งฉีก ไปไหนมันก็กัดก็ฉีกไปเรื่อย เดินไป
มันก็กัดก็ฉีกไปเรื่อย เราจะดูไดไหม? ตอบแทนวา “ดูไมไดเลย” ตองพากันวิ่งแนบ
ยิง่ กวาหมากลัวเสือนัน่ แล ทั้งจะมีอะไรบางก็ไมทราบจะหลุดเรี่ยราดไปตามทางนะ คิด
เอาเองเถอะ ขี้เกียจบอกเสียทุกแงทุกมุม
แตนี่กิเลสมันไมเปนตนเปนตัวเชนนั้น มันกัดมันฉีกอยูภายใน เรายังนอนเคลิ้ม
ใหมนั กัดมันฉีกอยางสบายไปอีก แลวจะหาทางแกกิเลสไดอยางไร เมื่อไมทราบวากิเลส
ไมทราบความกัดของกิเลส และไมทราบความทุกขที่กิเลสสรางขึ้นบนหัวใจ เราจะหา
ทางแกกิเลสไดอยางไร นี่แหละที่พวกเราไมทันกลมายากิเลส เราเปนคนอาภัพ ก็อาภัพ
เพราะกิเลสมันบังคับนี่แล ธรรมแทไมเคยทําคนใหอาภัพ นอกจากสงเสริมคนใหดี
อยางเดียว
ถาแกกเิ ลสออกจากใจไดเปนลําดับแลว วาสนาไมตอ งบอกจะคอยดีขน้ึ มาเอง
ดีดขึ้นดวยความดีของเราที่ทําอยูเสมอ การใหทานก็เปนการสรางวาสนา การรักษาศีลก็
เปนการสรางวาสนา การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนการสรางวาสนา ถาทําดวยเจตนาอัน
ถูกตอง ไมทําสักแตวา “ พอเปนพิธ”ี
ทานถาทําพอเปนพิธีเฉยๆ ก็สกั แตวา ทาน ไมมีผลมาก ศีลก็สักแตวาพอเปนพิธี
แตเวลาลวงเกินศีลไมลวงพอเปนพิธี มันลวงเกินจริงๆ ทําศีลใหขาดจริงๆ ภาวนาก็พอ
เปนพิธี แตเวลางวง ความงวงเขามาครอบงํานี่ไมใชพิธี ลมตูมลงจริงๆ ถาหมอนไมรับ
ไว กิเลสตองยุงเผาศพ เพราะไมไดนอนพอเปนพิธีนี่ มันนอนหลับเสียจริงๆ หลับ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ครอกๆ เหมือนคนตาย มันไมเปนพิธี เมื่อถึงเวลาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของแลว แต
เวลาบําเพ็ญธรรมนั้นทําพอเปนพิธี นี่แหละมันจึงไมทันการ ไมทันกลมายาของกิเลส
จึงตองยอมเปนพลพรรคของกิเลส ใหกิเลสย่ํายีขูดรีดกดขี่บังคับทั้งวันทั้งคืนทั้งปทั้ง
เดือน ทั้งภพทั้งชาติ ตลอดกัปตลอดกัลป ยังไมสามารถจะทราบไดวา วันไหนเราพอจะ
รูจักเงาของกิเลสบาง มันทําเราดวยวิธีใดบาง มันมีเงาไหม? ถาไมเห็นตัวมันพอเห็นเงา
บางก็ยังดี เชนกิเลสมันตั้งหมัดตั้งมวยใสเรา พอมองเห็นเขาบางก็ยังนาดู แมไมเห็นตัว
ตนเขาแตพอมองเห็นเงามันก็ยังนาดู แตนี่เราไมเห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสที่มันฆาคน
ทําลายคน เบียดเบียนคน ทรมานคน กดขี่บังคับคน แลวเราจะไปแกกิเลสไดที่ตรง
ไหน? เมื่อเงามันเรายังไมเห็นเลย ไมตองพูดถึงตัวมันวาอยูที่ไหนและทําลายคนดวยวิธี
ใดบาง
เอา! ทีนี้เพื่อใหรู เพื่อใหทราบเงาของมันและตัวของมัน จงกําหนดความรูคือ
จิต สติเปนเครื่องกํากับเขาสูภายในกายภายในใจของตน หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไร
เจาของหูนี่คือความรู สติปญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไร รูป เสียง กลิ่น รส
เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัส จะเขามาสัมผัสจิตใจทั้งหมดซึ่งเปนผูรับทราบ นอกจากตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจเปนตัวการสําคัญ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้ง
ปวงจากอายตนะเหลานี้ ซึง่ ไปกอเรือ่ งกอราว แลวนําผลโยนมาใหจิตเปนผูรับบาปหาบ
ทุกขไมมีวันเวลาปลงวางเทานั้น ถากําหนดอยางนี้ เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัว
ของกิเลส วามันมาดวยเหตุใดผลใด มันมาดวยอาการอะไร ผูที่ออกตอนรับคือใจเรา
มันออกตอนรับกิเลส ยอมรับกิเลส มันยอมรับดวยเหตุใด เราจะทราบในขณะเดียวกัน
เมื่อทราบแลวก็มีทางที่แกไขและถอดถอนได
เอา ตั้งสติลงที่ตัวรู คือใจนั้นแล ตัวคะนองอยูตรงนั้น ทําไมใจจึงคะนอง เพราะ
กิเลสทําใหคะนอง พาใหดิ้นรนกวัดแกวง และแสดงขึ้นมาจากตรงนั้น เมื่อมีสติแลวจะรู
ความกระเพื่อมของจิต เบื้องตนเรากําหนดรูอยางนี้ พยายามกําหนดใหรูโดยมีบท
ธรรมกํากับ ไมคอยตี อาศัยไมคือธรรมบทนั้นๆ คอยกํากับ ไมใหมันโผลขึ้นมาได ตี
ดวยบทธรรมใหถี่ยิบลงไป เชน “พุทโธ ๆ” เปนตน แลวจิตจะมีความสงบ เมื่อสงบ
แลวจะเย็นลงไป ๆ สงบแนวลงจริงๆ นั่นแหละคุณคาแหงความสงบจะเห็นประจักษ
ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแหงความฟุงซานของจิต วาเที่ยวกอความทุกขใหเรามาก
นอยเพียงไร เพราะความฟุงซาน
นี่เปนสาเหตุที่จะใหเราทราบในวาระตอไปของกิเลสประเภทตางๆ วา เงาก็พอ
ทราบหรือวาตัวก็พอทราบแลว ความฟุงซานเราก็ทราบวามันเปนภัย ความสงบเราก็
ทราบวาเปนคุณ จะสงบดวยวิธีใดก็ทราบ คือดวยวิธีการภาวนาดวยความมีสติ
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เมื่อทราบในเงื่อนหนึ่งแลว ตอไปก็จะทราบไปโดยลําดับ เพราะสติยอมมีความ
แกกลาขึ้นไดในเมื่อไดรับการบํารุงสงเสริมอยูเสมอ ปญญาก็สามารถได เฉลียวฉลาดได
คนเราไมใชคนโงอยูตลอดเวลา ถึงคราวจะฉลาดฉลาดได ถาเจาของสนใจเพื่อความ
ฉลาด นอกจากจะนอนอยูเฉยๆ เหมือนหมูอยูในเลาในตมในโคลนเทานั้น จะหาความ
ฉลาดไมไดจนกระทั่งวันตาย และตลอดกัปตลอดกัลป จะจมอยูใน “วัฏสงสาร”ตลอด
ไปเพราะความโงพาใหจม เราไมใชผูตองการจะจมดวยความโงเชนนั้น เรามาเสาะแสวง
หาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโงของตน ใหใจดีดขึ้นจากตมจากโคลนทั้งหลาย
คือกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กลายเปนอิสรเสรีขึ้นมา เราตองทําความพยายามใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จิตสงบดวยการบังคับ ดวยความมีสติ โดยอาศัยบทธรรมเปนเครื่อง
กํากับ เปนผลขั้นหนึ่งขึ้นมาแลว
แตคําวา “ขั้นนั้นขั้นนี”้ ไมอยากจะเรียกใหเสียเวลา สงบหรือไมสงบมันก็ทราบ
ภายในตัวเองนั้นแล เหมือนเรารับประทานอาหาร มันถึงขั้นไหนแลวเวลานี?้ เราก็ไม
เห็นถามกันนี่นา เริ่มรับประทานเบื้องตนสําเร็จขั้นไหนไมเห็นวา รับประทานไปๆ จน
กกระทัง้ อิม่ ก็รเู อง ไมจําเปนตองเอาขั้นเอาภูมิไปหาความอิ่ม อันนี้ก็เหมือนกันใจรู ไมมี
อะไรที่จะรูยิ่งกวาใจ ทุกขก็รู สุขก็รู ดีรู ชั่วรู รอนรู หนาวรู รูไปทั้งนั้น เปนผูรูอยูตลอด
เวลา ใจนี่แหละเปนผูรับรู
เมื่อไดสรางสติปญญาเปนเครื่องกํากับใจดวยดีแลว ใจจะเดนขึ้นดวยความรู
ความสงบ และมีความชํานิชํานาญไปโดยลําดับ เอา จะพิจารณาแยกแยะเหตุผลตางๆ
ที่จิตไปติดพันเกี่ยวของกับเรื่องอะไรจึงกลายเปนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ก็จะทราบทั้งรอง
รอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกดวย จิตมีความรูอันเดียวเทานั้น
สติมคี วามระลึกแลวดับไป ๆ เรียกวา สติ ปญญาคือความสอดสอง ความ
ใครครวญ ใครครวญก็ใครครวญเรื่องของตัวเองนั่นแหละ
“อนิจฺจํ” ทานวา นี่เปนแผนที่ของปญญานะ “ทุกฺขํ อนตฺตา” นี่เปนแผนที่
แนวทางเดินของปญญา จึงเรียกวา “หินลับปญญา”
พิจารณาเรื่อง “อนิจฺจ”ํ มันเปนอะไร อนิจฺจํ นี่? ไตรตรองไปเรื่อยๆ นับจาก
ชิ้นหนึ่ง สองชิ้น สามชิ้น จนกระทั่งรอบตัว รอบโลกธาตุแตละอยางๆ เปนอนิจฺจํทั้งสิ้น
นี่ก็ทราบดวยปญญา เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ทุกสิ่งทุกอยางเปนอนิจฺจํหมดแลว
เราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ทั้งที่รูวามันเปนอนิจฺจํอยางประจักษ
ใจ การพิจารณาธรรมใหประจักษใจเปนอยางนี้
ทุกฺขํก็ทราบ มันแสดงอยูตลอดเวลา มันเปนภัยจริงๆ ก็ทราบ แลวใจจะชินกับ
ทุกขไดอยางไร ไมชิน ไมเคยไดยินวาใครเคยชินกับความทุกข ถาเราอยากรูชัดๆ ก็ลอง
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เอามือจอเขาไปในไฟดูซิ มันจะชินไหม? เราอยูกับไฟมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้
มันชินกับความรอนที่จะทําใหเราทุกขนั้นไหม? ไมเคยชิน พอมือจอลงไปปบมันก็จะ
ถอนมือทันที มือยอนกลับปบ ทันที กระตุกตัวเองทันที เพราะความรอนมันแผดเผา
ทนอยูไมได นั่น! มันชินไปไดยังไง? พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาอยางถึงใจจริง
คําวา “อนตฺตา” มันวางไปหมด เราเสกสรรเอาเฉยๆ วานั้นเปนตัว นั่นเปนตน
นัน่ เปนสัตว นั่นเปนบุคคล แมแตกอนธาตุที่อยูในรางกายของเรานี้ มันก็วา งจากความ
เปนตนเปนตัวอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกสรรเอาวามันเปนกอนเปน
กลุม จากนัน้ ก็วา “เปนเราเปนของเรา” ธรรมชาติจริงๆ แลว อนตฺตา มันวางจาก
ความเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลไปหมดอยูแลว จงพิจารณาใหเห็นตามหลัก
ธรรมชาติอยางนี้ จิตจะไดถอยตัวเขามาจากความลุมหลงนั้นๆ แลวปลอยความกังวลได
ในสภาวะทั้งหลายซึ่งเปน “อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา”
ทราบโดยทาง “ปญญา” ทราบอยางถึงใจ จิตเมื่อไดถอดถอนตัวหรือไดเปด
เผยรื้อฟนตนจากสิ่งที่ปดบังทั้งหลาย โดยความรูชัดวาสิ่งเหลานี้เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา แลว ทําไมจิตจะไมโลง ทําไมจิตจะไมสวางไสว ทําไมจิตจะไมเบา ทําไมจิตจะไม
อัศจรรย ทําไมจิตจะไมผองใสและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย ตองเปนของอัศจรรยอยางแน
นอนไมตองสงสัย
ที่จิตไมแสดงความอัศจรรยใหเจาของเห็นเลย ก็เพราะมีแตสง่ิ สกปรกโสมม
ที่หาคุณคาไมไดมันครอบจิตอยู จิตจึงกลายเปนนักโทษทั้งดวง แลวจะมีคุณคาที่
ไหน เพราะมันเปนนักโทษทั้งดวง เพราะธรรมชาติที่เปนโทษมันอยูกับจิต คือกิเลสทั้ง
หลายนั้นแล
พอเปดออกไป ๆ อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นเปดเผยตัวออกไปโดยลําดับๆ
ความสวางกระจางแจงของจิต ความเปนอิสระของจิตตามขั้นนั้นๆ ไมตองถาม เบาหวิว
เลย อยูที่ไหนก็เพลินและเบาไปหมด แตกอนเคยแบกหามจนหนักแยก็หาที่ปลงวางไม
ได นอนก็แบก นัง่ ก็แบก ยืนก็แบก แบกอยูอ ยางนัน้ แหละ แบกอุปาทานความหนัก ภู
เขาทั้งลูกวามันใหญโตมันหนัก เราไดเคยแบกมันบางแลวหรือ? เราถึงจะทราบวามัน
หนัก เรายังไมเคยแบกเรายังไมหาญพูดได ดูตัวที่มันหนักๆ คือ “เบญจขันธนี่นะ”
มันหนักอยูตรงนี้ ยิ่งมีความเจ็บไขไดปวยแลวยิ่งลุกไมขึ้นเอาเลย ตองใหคนอื่นชวย
พยุงชวยก็เจ็บหนักเขาอีก ดวยการเจ็บปวยในอวัยวะตางๆ มันทั้งหนัก ทั้งเจ็บทั้งปวด
เลยเพิ่มเปนเรื่องหนักไปหมด นี้แลตัวหนักจริงๆ ทานจึงวา “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ
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ธา” ภาระอันหนักจริงๆ ก็คือเบญจขันธ ทานไมไดบอกวาภาระอันหนักจริงคือภูเขา
ทานไมเห็นวา
เราพิจารณาใหเห็นจริงอยางนี้ อันนี้แลเปนเครื่องทับจิตใจเรา พิจารณาใหรูใน
อาการทัง้ ๕ นี้ มันคือไตรลักษณทั้งนั้น เราอยาไปอาจหาญ อยาไปเอือ้ ม อยาไปจับ
อยาไปยึด อยาไปแบกหามมันหนัก เขาไปแบกมันหนักจริงๆ ถาปลอยเสียมันก็เบา
ปลอยดวยปญญาใหรูชัดตามความเปนจริง จิตจะเพลิน มีความรื่นเริงบันเทิง อยูที่ไหน
ก็รื่นเริง อยูในปาในเขาอดอิ่มเปนตายอะไร มีแตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลาย
“ธมฺมปติ สุขํ เสติ” ผูมีปติในธรรมยอมอยูเปนสุข อันนี้ยังหยาบไป เมื่อเขา
ถึงขั้นนี้แลว คือวาละเอียดอยางยิ่ง มีความสุขละเอียดเปนพื้นฐาน นอนก็เปนสุข นั่งก็
เปนสุข ยืน เดิน อยูก็เปนสุขทั้งนั้น อดอิ่มเปนสุข สบายไปหมด หมดความกังวล หมด
ภาระเปนเครื่องกดถวงจิตใจ
เอา! เพื่อใหกิเลสทั้งมวลสิ้นซากไปเสียไมใหมีอะไรเหลือ ตนไมเราตัดกิ่งตัด
กานตัดตนมันออกหมด ยังเหลือแตหัวตอ รากแกวรากฝอย ขุดตนมันขึ้นมา เอาเผาไฟ
เสียใหสิ้นซากหมดเทานั้น ตนไมตนนั้นไมมีทางเกิดไดอีกเลย
จิตก็เหมือนกัน ถอนรากแกวซึง่ อยูภ ายในจิต ทานเรียก “อวิชชา” ใจปลอย
อะไรๆ หมด แตตัวเองก็มาอัศจรรยออยอิ่งอยูกับความสงาผาเผย ความละเอียดลออ
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียด พิจารณาเขาอีกใหพอ นี่ก็คือกองไตรลักษณอีก
เชนเดียวกัน อยาถือวาเปนเรา มันเราอะไรกัน เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อัน
ละเอียดตางหากนี่ กิเลสตัวรายยังวาเปนเราอยูหรือ? ความผองใสที่ควรจะผานไปได
ถือไวทําไม อันนี้เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ละเอียดมากเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรู
เห็นได ตองเปนสติปญญาอัตโนมัติกําจัดมัน
นี่เวลายอนจิตเขามา เมื่อไมมีที่พิจารณาจริงๆ ก็ตอ งยอนจิตเขามาพิจารณา
ธรรมขั้นละเอียดสุดนั่นคือ กิเลสตัวละเอียดอันเปนจุดสุดทาย “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภิ
นิเวสาย”ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น นั่นเมื่อถึงจุดสุดทายแลวก็ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา” ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสวนหยาบสวนละเอียด ตลอดความ
ผองใส ความเศราหมองทั้งสิ้นที่มีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ เปน อนตฺตา ทั้งสิ้น
ผูปฏิบัติจงพิจารณาจิตดวงผองใส
ใหเห็นเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย
ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ธรรมทั้งปวงจึงไมควรถือมั่น จากสิ่งนี้เองที่ไมควรถือมั่น พอ
พิจารณาเต็มที่เต็มภูมิของปญญาแลว สลัดพับเดียวหมด เมื่อสมมุติทั้งปวงไมวาหยาบ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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๕๕

กลาง ละเอียดไดสิ้นสุดไปจากใจแลว ปญหาอะไรที่จะมีอีกตอไป? ไมมี! หมด! นั่น
แหละทานผูหมดทุกขทานหมดอยางนี้ นี้แลผูเหนือกิเลส
กิเลสมากัดมาฉีกเหมือนเสือโครงดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ เปนอันยุติกันเพียงเทานี้
เพราะถูกฆาหมดฉิบหายไมมีเหลือเลย กิเลสทุกประเภทที่ทานเปรียบเหมือนเสือโครง
ถูกฆาดวยสติปญญาอันแหลมคม คือมหาสติมหาปญญา สิ้นซากไปหมด เสวย อมต
ธรรม โดยหลักธรรมชาติ นี่คือผลแหงการปฏิบัติอยางแทจริงเปนอยางนี้ เพราะธรรม
เปนธรรมชาติที่ถึงใจของสัตวโลก ธรรมเปนของจริง ผูสอนจึงสอนดวยความจริง ผู
ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆ จังๆ ฟงจริงๆ จังๆ แกกิเลสตัณหาสวะซึ่งเปนภัยอยางจริงจัง
เพราะเห็นวาเปนภัยอยางจริงใจ แกอยางจริงๆ จังๆ ก็พนไดจริงๆ อยางนี้ไมเปนอื่น
เพราะ “สวากขาตธรรม” นั้นทานเรียกวา “มัชฌิมา” ทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา
ไมวากาลใดอาการใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนอาวุธที่ทันสมัย
ฟาดฟนกิเลสใหแหลกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย ทานจึงเรียกวา “มัชฌิมา”
เหมาะสมตลอดเวลากับการแกกิเลสกองทุกขที่มีอยูภายในใจของสัตวโลก
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติ

ธรรมชุดเตรียมพรอม

ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’

๕๙๕๕

๕๖

กิเลสฝังในจิต

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
โปรดคุ
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม เทศน์
พุทธศั
กราชณเพาพงา
๒๕๑๘ วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

กิเลสฝงในจิต

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจาทรงประกาศเอง มีสาวกชวยพุทธภาระให
เบาบางลง ในครั้งนั้นศาสนาไมคอยกวางขวาง มีแตเนื้อๆ ครั้นตอมานานเขาๆ เนือ้ ก็
ไมคอ ยปรากฏ มักมีน้ําๆ แลวเลยกลายเปนมีแตเปลือก มีแตกระพี้ไป คือมีแตพิธรี ี
ตอง ไปไหนมีแตพิธี ศาสนาจริงๆ มองไมคอ ยเห็น มีแตพิธีเต็มไปหมดในงานตางๆ
เกี่ยวกับศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นผูที่จะยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑกับศาสนาจริงๆ ก็เลย
ยึดไมได ไมทราบวาอะไรเปนศาสนา คือแกนแท อะไรเปนกระพี้ เปนเปลือก คือพิธีรี
ตองตางๆ เพราะการแสดงออกแหงพิธีนั้นๆ มีมากตอมาก ผูยังไมเขาใจก็เขาใจวาเปน
เรื่องศาสนาทั้งนั้น พิธีรีตองเลยทําใหผูตั้งใจตอศาสนาจริงๆ ยุงและสับสนไปหมด ไม
อาจจะยึดศาสนาอันแทจริงได
นี่เปนปญหาหนึ่งในเวลานี้ซึ่งมีมากมาย และถือเปนหลักเปนเกณฑเสียดวยไม
ใชธรรมดา พิธีตางๆ ซึ่งแฝงศาสนากลายเปนหลักเกณฑขึ้นมา สวนที่เปนหลักเกณฑ
จริงๆ จึงคลายกับคอยเสื่อมคอยหายไปเปนลําดับ ถาไมมีการปฏิบัติเขาไปเกี่ยวของ ถา
พูดตามแบบโลกๆ ก็วา การปฏิบัติธรรมกับพิธีรีตองกําลังเปนคูแขงกัน โดยไมมีเจตนา
หรือมีก็ไมอาจทราบได เพราะเวลานี้กําลังอยูในความสับสนปนเปกันระหวางพิธีรีตอง
ตางๆ กับการปฏิบัติ อาจไมทราบวาอะไรจริงอะไรไมจริง อะไรแทอะไรปลอม อะไร
เปนเปลือกอะไรเปนกระพี้ อะไรเปนแกน หากไมมีการปฏิบัติเกี่ยวของไปดวยแลว
อยางไรๆ เปลือก กระพี้จะตองถูกเสกสรรขึ้นมาเปนแกนเปนหลัก เปนความจริงของ
ศาสนาโดยไมสงสัย ทั้งๆที่ไมใชความจริงเลย นี่เปนเรื่องที่นาวิตกอยูมาก
ศาสนาแทๆ ทานไมมีอะไรมากมายกายกอง นอกจากสิ่งที่จําเปน ทําลงไปแลว
เกิดประโยชนเทานั้น สมัยตอมาชอบยุงไมเขาเรื่อง เชน รับศีล ก็ตองยุงไปหมด มาไม
ทันรับศีลก็เสียใจ นั่น! ฟงดูซิ อะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยูตลอดเวลา ดัง
“มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ํา แตการรักษาศีลไม
ทราบวารักษาอยางไร เห็นแตการขอรับศีล สมาทานศีลอยูทํานองนั้น ไมวาที่ไหน ๆ ยุง
ไปหมด
การรับศีลก็มีเจตนาอยูภายในใจเปนผูชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตน
ดวยเจตนาวิรัติ เรื่องก็มีเทานั้นเปนสําคัญ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ถาเปนฆราวาสทั่วๆ ไปและศีลทั่วๆ ไป เชน ศีลหา ศีลแปด ก็ควรรับไวเพื่อ
รักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน
สวนศีลที่เปนศีลของพระของเณรนั้น เพื่อประกาศเพศของตนใหโลกทราบ จึง
ทําอยางมีกฎเกณฑไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เชน ศีลเณร ศีลพระ แตสดุ ทายก็
เจตนาอันเดียวกัน ไมไดมากมายอะไรนัก ทําพิธีก็ เอา!
ถวายทาน ก็ฟาดกันจนหมดคัมภีร ผูนั่งฟงจนหาวนอน จะนอนหลับคานัง่ คํา
ถวายทานนี้ก็ไมทราบวาถวายอะไรตออะไร เปนคัมภีรๆ ไลมาหมดโลกธาตุ ดีไมดี
อยากจะอวดภูมิของตัวเองดวยวาไดเรียนมามากและรูมาก ใหคนอื่นเขาอัศจรรยเสียมั่ง
ภูมิน้ําลาย นั่น! อยางนี้เปนตน
เมื่อไดผานการปฏิบัติมาพอสมควร ไดเห็นวาอะไรทําใหเสียเวล่ําเวลา อะไรจริง
อะไรปลอม หรืออะไรมันยืดเยื้อ กวาจะเขาถึงตัวจริงละโอโห เปนชั่วโมงๆ อยางนี้ไม
ทราบวาทําเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานทานจึงไมคอยมีพิธีรีตองอะไรนัก
อยากจะพูดวา “ไมม”ี แตพูดวา “ไมคอยมี” นั้นเปนความเหมาะสม เพราะบางทีก็
ตองอนุโลมผอนผันทั้งๆ ที่ก็ทราบอยูแลว เพื่อจิตใจคนผูยังใหมตอศาสนา แมเชนนัน้ ก็
ควรนําของจริงมาโชวกัน อวดพิธีกันใหโกหรูไป แตเอาของปลอมมาโชว! เมื่อพอ
ผอนผันสั้นยาวก็ผอนไปบางทั้งที่ขวางใจขวางธรรม ในวาระตอไปคอยบอกกันใหรูเรื่อง
รูราวในความจริง และหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา
จะเห็นไดในขณะที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสาวกตั้งแตเริ่มเขาบวช พระองค
เริ่มมีความจริงจังขึ้นในขณะบวชทีเดียว ครั้งแรกพระองคทรงบวชเองดวยพระวาจาวา
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”.ทานจงเปนภิกษุเถิด นี่เปนวาระแรก ตอมาก็ “ติสรณู
อุปสัมปทา” ถึงสรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็สําเร็จเปนพระขึ้นมา
ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกใหสงฆเปนใหญ ใหสาํ เร็จในสงฆ ตอนนี้ทานประกาศ “รุกฺขมูล
เสนาสนํ” ใหเปนที่อยูอาศัยของพระเพื่อประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ทั้งๆ ที่แตกอนก็สอนใหอยูรุกขมูลรมไมอยูแลว แตไมไดยกขึ้นเปนกฎเปนเกณฑ
ในการบวช พอตอมาวาระทีส่ ามนีข้ น้ึ เปนกฎเกณฑเลย
“รุกฺขมูลเสนาสนํ”อุปชฌายจะไมสอนอยางนี้ไมได ผิด ตองสอนใหถูกตอง
ตามนี้ อุปชฌายใดก็ตาม แมเจาของจะไมชอบ “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขนาดไหน การบวช
กุลบุตรตอนสุดทายภายหลัง ก็ตอ งบวชตองสอนอยางนี้ มี “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขึ้น
หนาอนุศาสน ไมเลือกวาใครหรือนิกายไหน เพราะคําวา “นิกาย” ก็เปนเพียงชื่ออัน
หนึ่งเทานั้น หลักใหญคือการบวชนั่นเอง
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ทานเอาจริงเอาจัง สอนแลวไลเขาปาเขาเขาไปเลยเพื่อประพฤติปฏิบัติ จนได
บรรลุธรรมแลวแมทานจะออกประกาศธรรมสอนประชาชน ก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของทานผูมีอํานาจวาสนามากนอย มีความรูความฉลาดลึกตื้นหยาบละเอียดมากนอย
เพียงไร ก็สั่งสอนประชาชนไปตามภูมินิสัยวาสนาของตน
องคใดที่ทานไมมีนิสัยเกี่ยวของ วาสนาทานไมมีในทางนั้น ทานก็ไมเกี่ยว เชน
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไปอยูที่สระ “ฉัททันต” มีชาง “ฉัททันต” เปนหัวหนาโขลง
อุปถัมภอุปฏฐากทาน ตั้งสิบเอ็ดป ผาสบงจีวรยอมดวยดินแดง ถึงวาระแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาเขาสูนิพพานไปเลย องคนี้ปรากฏวาไดสอนเฉพาะ “พระปุณณมันตานี
บุตร” ซึ่งเปนหลานชายเทานั้น สอนองคเดียว และพระปุณณมันตานีบุตร ปรากฏวา
เปน “ธรรมกถึกเอก” นอกนั้นทานไมสนใจกับใครเลย พระอัญญาโกณฑัญญะ เปน
“รัตตัญู” เปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลุธรรมพระศาสดาใดในตนพุทธกาล
องคที่ทานมีอํานาจวาสนาในทางใด ทานก็เปนไปตามเรื่องของทานเอง เชน
“พระสารีบุตร” “พระโมคคัลลาน” เปนผูที่มีอํานาจวาสนามากเกี่ยวกับบริษัทบริวาร
มีความรูความฉลาดมากดัง “พระสารีบุตร” การแนะนําสั่งสอนก็กวางขวางลึกซึ้ง ทุก
สิ่งทุกอยางเต็มไปดวยความเหมาะสม เพราะฉลาดในการสั่งสอน “พระโมคคัลลาน”
ก็เปนผูทรงฤทธิ์ทรงเดช เปนไปตามนิสัยวาสนาของทานที่เกี่ยวของกับบริษัทบริวาร
พระเณร เมื่อถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลว เปนนิสัยวาสนาลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน ทานจะ
อบรมสั่งสอนประชาชนมากนอยเพียงไร ยอมเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ไมมีกิเลส
เขาเคลือบแฝง ไมลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ําๆ เพราะทานสอนทานไดแลวคอยมาสอนคน
อื่น จึงไมมีความผาดโผนโลดเตนแฝงอยูในองคทาน เวลาเกี่ยวของกับประชาชนที่มา
พึ่งรมเงาแหงธรรมทาน
ในเบื้องตนทานฝกอบรมใจทาน การอบรมสั่งสอนคนทานทําอยางเต็มที่ ทาน
ฝกฝนทรมานตนอยางเต็มฝมือ ไมลบู ๆ คลําๆ การฝกอบรมตนดวยวิธีตางๆ เพือ่ แก
กิเลสทั้งมวล ก็ตองเปนการทรมานตัวอยูโดยตรง ถาไมทําอยางนั้นกิเลสก็ไมยอมจํานน
และหมดไปจากใจ การทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้น จะเรียกวาเปน
“ความทุกขในคนๆ เดียวกัน” ก็ไดไมนาจะผิด เพราะขณะที่ทุมเทกําลังเพื่อ “การรบ
รากับกิเลส” หรือ “เพื่อแกกิเลส” นั้น ตองใชความ “อุตสาหพยายาม” อยางเต็มที่
ตองไดรับความทุกขมาก สมกับขึ้นเวทีเพื่อชัยชนะโดยถายเดียว แมทุกขมากนอยหรือ
จะถึงขั้นตาย เจาของตองยอมรับ ไมยอมรับไมไดชัยชนะมาครอง มีบางองคทานเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก นั่นเห็นไหม! ทั้งๆ ที่ฝาเทานั้นไมใชกิเลส แตจําเปนก็ตองไดรับ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ความกระทบกระเทือนไปดวย ถึงฝาเทาแตกดวยการรบกิเลส บางองคก็ตาแตก “พระ
จักขุบาล” ตาแตกทั้งสองขาง เพราะไมนอนเปนเวลาตั้งสามเดือน ทานฝกทรมานอยาง
เต็มที่จนตาทั้งสองขางแตก แตใจสวางจาขึ้นมาในขณะนั้น เพราะบรรลุขั้นอรหัตธรรม
ถึงคราวที่จะตองรับความทุกขลําบาก เพราะการประกอบความเพียรเพื่อแก
กิเลส ก็ตองยอมรับกัน จะไมยอมรับไมได ตองยอมรับ เมื่อถึงขั้นยอมรับเพื่อชัยชนะ
อันใหญหลวง พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ พระสาวกทั้งหลายกวาจะไดมาเปน “สรณะ”
ของพวกเรา ทานก็ยอมรับความทุกขความลําบากในการฝกฝนทรมานตนเพื่อฆากิเลส
ทั้งนั้น เพราะกิเลสอยูกับตัว การฟนกิเลส ถาไมฟนเขาไปถูกตัวดวยก็ไมกระทบ
กระเทือนกิเลสที่อยูกับตัว ฉะนั้นการห้ําหั่นกิเลสไมกระทบกระเทือนตัวดวยจึงไมได
ตองมีการกระทบกระเทือนตัวเปนธรรมดา
พวกเราก็เหมือนกัน ถาจะใหกิเลสมันอยูหองโนน เรามาอยูหองนี้ ขังกิเลสไวใน
หองโนน เรามาอยูในหองนี้ มันเปนไปไมได ถาเปนไปไดพระองคตองทรงทราบกอน
ใครๆ ในโลก เราอยูในหองไหนกิเลสก็อยูในหองนั้น การฝกทรมานเราตรงไหนก็เปน
การฝกทรมานกิเลสตรงนั้น และในขณะเดียวกันก็เปนความทุกขในการแกกิเลสเชน
เดียวกัน คือเราตองยอมรับทุกข เชน นั่งมากก็ทุกข เดินมากก็ทุกข นอนมากก็ทุกข คือ
นอนพิจารณาเพื่อแกกิเลสนะ ไมใชนอนแบบหมูขึ้นเขียง เวลากําหนดภาวนามันทุกข
ดวยกันทั้งนั้น ชือ่ วา “ประโยคพยายามที่จะแกกิเลส”แลว มันเปนความทุกขดวยกันทั้ง
นั้น ฉะนั้นจึงไมควรทอใจออนใจ กิเลสจะแข็งขอตอสูเอาจะวาไมบอก
แมจะเปนการอดนอนผอนอาหาร มันก็เปนเรื่องความทุกขทั้งนั้นแหละ แต
เพื่อดับเชื้อของกิเลสนะ ทุกขก็ตองยอมรับ การขาดตกบกพรองในสิ่งใดบรรดาที่
อาศัย เปนความฝดเคืองกับสิ่งใดก็ยอมรับ อะไรจะขาดตกบกพรองตองยอมรับ ๆ เมื่อ
เข็มทิศอันใหญยิ่งมุงตออรรถตอธรรม คือแดนแหงความพนทุกขอยูแลว อะไรๆ ก็ตอ ง
ยอมรับ ตองยอมรับทั้งนั้นไมกังวล ไมยอมรับไมได กิเลสมันอยูกับเรา เราไมยอมรับ
ความกระทบกระเทือน ความทุกขความลําบากดวยเพราะการแกกิเลส ยอมไมได ตอง
ยอมรับ
เอา! ทุกขก็ทุกข ยอมทุกข ลําบากก็ยอม ขอใหกิเลสมันคอยหมดไป ๆ เพราะ
กิเลสเปนเครื่องกอกวนภายในจิตใจ จําพวกบอนทําลายก็คอื กิเลสนีแ่ หละ อยางภาย
นอกที่เราเห็นนั่นแหละ ลวนแลวแตกิเลสบงการ เพื่อความมักใหญใฝสูงเกินมนุษยมนา
เทวดาอินทรพรหม ไมยอมมองดูตัว เดี๋ยวสไตรคที่นั่น สไตรคที่นี่ เดินขบวนที่นั่น เดิน
ขบวนที่นี่ ก็คือพวกบอนทําลาย ทําลายบานเมือง ทําลายที่นั่นทําลายที่นี่ ทําลายหลาย
ครั้งหลายหนมันก็แหลกไปเอง นั่น!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยางนั้น มันบอนที่ตรงนั้น มันบอนที่ตรงนี้ แตเรา
ไมทราบวามันบอนทําลายเราซิ เราเลยหลงไปเขาขางมันเสีย แลวก็แย! ตัวเราก็เลยเปน
กองทุกขขึ้นมาโดยไมเห็นโทษของตัว
เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาแยกแยะออก เจตสิกธรรมอันใดเปนไปเพื่อความ
กอทุกขความลําบากแกตน ใหระมัดระวังวา เจตสิกธรรมคือความคิดประเภทที่ผิด
พยายามแกไขโดยถูกทาง ก็จะมีความสุขเย็นใจ ผูเกี่ยวของก็มีความผาสุกเย็นใจเชน
เดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุบายแหงการแกกิเลสของแตละรายจะขวนขวายใสตน
คําวา “กิเลส” เราอยาคิดวามันอยูที่ไหน ก็คือความคิดความปรุงนี่แหละ เปน
เครื่องมือของกิเลสโดยตรง กิเลสจริงๆ มีฝงอยูในใจ ฝงอยางจมมิด ไมทราบวาใจคือ
อะไร กิเลสคืออะไร เพราะมันเปนอันเดียวกัน ในขณะนี้มันเปนอันเดียวกัน มันเปน
อยางนั้นจริงๆ กระเทือนใจก็กระเทือนกิเลส
เมื่อแยกแยะกันไปโดยลําดับดวยความเพียรพยายาม เราถึงจะทราบวา กิเลส
เปนชนิดใด ใจแทหรือ “จิตแท” เปนอยางไร เพราะอํานาจของปญญาเปนเครื่อง
ทดสอบ สติเปนเครื่องระลึกรูในวงงานนั้นๆ ปญญาเปนผูคลี่คลายพิจารณาใหทราบวา
ผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล แลวก็แกกันไปไดตามลําดับของกิเลสที่มีประเภทตางๆ กัน
เราจะทราบวาอันไหนเปนเรือ่ งของกิเลส อันไหนเปนเรื่องของธรรม ก็คอยทราบไป
เรื่อยๆ โดยภาคปฏิบัติจิตตภาวนา แตเรื่องความทุกขเพราะความเพียร ก็ยอมมีเปน
ธรรมดาของการทํางาน ไมวาจะเปนความเพียรเพื่อแกกิเลสขั้นต่ํา ขัน้ กลาง หรือขั้น
ละเอียด เมื่อกิเลสยังมีอยู ความทุกขในการฝกฝนทรมานตนก็ตองมีอยูโดยดี ถึงจะมีก็
ตาม พึงทราบวาการทํางานไมวางานชนิดใด งานเล็กงานใหญตองเปนความทุกขตาม
ความหนักเบาของงาน แตคุณคานั้นสูงสมกับงาน
ผูหวังพนทุกขตองมีความเขมแข็ง ไมเขมแข็งไมได การฉุดการลากจิตออกจาก
สิ่งมัวหมอง ออกจากกิเลส ออกจากสิ่งสกปรกโสมมนี้ เปนของทําไดยาก เพราะฉะนัน้
โลกจึงไมอยากทํากัน สูนอนจมอยูกับกิเลสไมได ก็จําเปนตองนอน นอนจมอยูนั่นแล
นอนบนอยูนั่นแหละ เฝากองทุกข บนทุกขบนยาก บนวาลําบากรําคาญ แตไมมีทางที่
จะแยกทุกขออกจากตัวได แมบนกันกระทั่งวันตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดรับประโยชน
อะไร ฉะนั้นการมีแตบนใหทุกขและระบายทุกขออกดวยการบน จึงไมเกิดผลอะไร แตก็
จําเปนตองระบายตามนิสัยที่เคยบนกันแกไมตก ไดระบายใหใครฟงนิดหนึ่งก็ยังคิดวา
ไดเปลื้องทุกขบาง ทั้งที่ทุกขยังมีอยูอยางเดิม เพราะนั่นไมใชการแกทุกข! ถาไมแก
กิเลสซึ่งเปนตัวกอทุกขใหเบาบางและสิ้นไป! การบนเพื่อระบายทุกข เปนการเพิ่มพูน
กิเลสขึน้ เสียอีก ไมใชอุบายแกทุกข!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ถาเดินทางสติปญญาโดยจิตตภาวนา ใครครวญไตรตรอง ก็มีทางแกกิเลสและ
กองทุกขไดดังทานพาดําเนินมาแลว มีพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ทานแก
กิเลสกองทุกขดวยวิธีปฏิบัติตอจิตใจ
ศาสนาในครั้งพุทธกาลทานปฏิบัติและสอนอยางนี้ ทานสอนเขาในวงจิตโดย
เฉพาะ การแสดงออกทางกายทางวาจานั้น เปนกิริยาที่สอออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมดีแลว อันไหนถูกอันไหนผิดใจยอมทราบเอง
ขอสําคัญใหจิตไดรับธรรมคือเหตุผลเขาสูดวงใจ ทุกสิ่งทุกอยางแสดงออกจะ
เปนดวยเหตุดวยผลและเปนความราบรื่นดีงาม การแกกิเลสถาไมมีเหตุผลเปนเครื่อง
มือแก เชน โกรธใคร ก็พึงยอนจิตเขามาดูตัวผูกําลังโกรธอันเปนตนเหตุไมดี เปนตน
คนเรายอมจะเห็นโทษของตัว ความโกรธก็ระงับไป ไมใชไปเพงเล็งผูถูกโกรธ ซึ่งเปน
การเพิ่มพูนกิเลสและกองทุกขใหแกตัวมากขึ้น
อานคัมภีรไหนก็วาแตเรื่องกิเลส เราเลยเขาใจวากิเลสไปอยูในคัมภีรนั้นๆ เสีย
นั่นซีมันผิดนะ อันหนึ่งความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกิเลสพันหาตัณหารอย
แปด อะไรทํานองนี้ เขาใจวามันอยูในคัมภีร การอานชื่อกิเลสไดมากๆ เรียนจําได
มากๆ ก็วาตัวนี้รูแหลมหลักนักปราชญชาติกวีไปเสีย แนะมันผิดไปแลวนั่น มันผิด
จากหลักธรรมและเจตนาของพระพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูกับตัว
คืออยูกับใจ การเขาใจดังทีว่ า นัน้ มันเปนการสั่งสมกิเลสโดยไมรูสึกตัวเลย เชนสําคัญ
วากิเลสอยูในคัมภีร ไปจําชื่อกิเลสนั้นแลวก็วาตัวรูตัวเขาใจตัวฉลาดเสีย แนะ!ทั้งๆ ที่
ไมไดใหใจแตะตองหรือเขยาพอใหกิเลสตกใจบางสักตัวเดียว หรือพอใหมันหนังถลอก
ไปบาง กิเลสยังอยูเต็มหัวใจ และมากกวาที่ยังไมไดเรียนชื่อของมันเสียอีก ทั้งนี้มันผิด
พระประสงคของพระพุทธเจา!
เพื่อถูกตามความเปนไปของธรรม หรือนโยบายของพระพุทธเจา กิเลสตัวใดก็
ตาม เรียนรูชื่อมันอยูในคัมภีรใดก็ตาม นั่นเปนชื่อของมัน แตกิเลสอยูภายในใจคน หัว
ใจสัตว ความโลภชื่อมันอยูในคัมภีร ตัวโลภอยูในใจคน ความโกรธในคัมภีรไมไดโกรธ
แตหัวใจคนมันโกรธตางหาก ความลุมหลงคัมภีรไมไดลุมหลง ชือ่ ของกิเลสไมไดลมุ
หลง ตัวกิเลสทีอ่ ยูภ ายในตัวของเรานีเ้ อง เปนตัวใหลุมหลงตางหาก
การแกกิเลสจึงตองแกที่นี่คอื ใจ แกที่อื่นไมถูกไมเกิดผล การแกถกู หลักถูกวิธี
กิเลสจะคอยเบาบางลงและหมดไปจากใจ ผูปฏิบัติจิตตภาวนาจึงควรดูใจตัวเองและ
แกกิเลสที่ใจเปนสําคัญ ดูภายนอกแลวก็ยอนทบทวนเขาดูภายในจึงชื่อวา “เรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม” อยาดูแบบโลกๆ ที่ดูไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ อันเปนการสั่งสมกิเลส
ใหมากมูนจนลืมเนื้อลืมตัว
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ถาดูเขามาในตัวดูออกไปขางนอก เทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลเพื่อหาทางแก
ยอมมีสวนที่จะลงกันและแกกิเลสไดเปนพักๆ ไป ใจก็สบายและเบา ไมหนักอึ้งดวย
การแบกการหามกิเลสทั้งโคตรแซปูยาตาทวดดังที่เคยแบกหามมา วันหนึ่ง ๆ ให
พิจารณาทบทวนมากๆ ทบทวนเรื่องของตัว พิจารณาเรื่องของตัวใหมาก ดวยสติ
ปญญาพิจารณายอนหนายอนหลังเพื่อรูความจริง เพราะวันเวลาหนึ่งๆ ใจผลิตความยุง
เหยิงวุนวายขึ้นมาภายในตัวไมไดหยุดถาเราเผลอ แมแตไมเผลอกิเลสมันยังโผลออก
มาไดซึ่งๆ หนาอยางกลาหาญตามสันดานที่หยาบคายของมัน บางทีมันยังแสดงลวด
ลายออกมาตอหนาตอตาแกมันไมไดก็มี เพราะกําลังของเราไมเพียงพอ ขณะนัน้ จําตอง
ยอมไปกอน อันไหนอยูในวิสัยก็พยายามแกมันไป
นี่แหละการแกกิเลส ที่ทานดําเนินมา ทานไมทอถอยและยอมมันเอางายๆ จะ
ทุกขยากลําบากก็ทนเอา เพราะเปนงานของตัวโดยเฉพาะ คนอื่นชวยไมได ทั้งนี้ก็เพื่อ
รื้อสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามอยูภายในใจออกนั่นแล เพราะขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวมันเปน
เสี้ยนหนามทิ่มแทงจิตใจทั้งนั้นแหละ จงพยายามถอดถอนออกไปโดยลําดับ จนไมมี
อะไรทิ่มแทงใจตอไป และเปนใจที่ “สมบูรณแบบแท”
ประการสําคัญก็คือ ชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวัน ๆ เมื่อวานนี้ก็หมดไปแลววัน
หนึ่ง มันมีแตหมดไปเรือ่ ยๆ หมดจนกระทั่งไมมเี หลือ ชีวิตสังขารผานไปเรื่อยๆ จนไม
มีอะไรเหลือติดตัว เมื่อไมมีลมหายใจเหลือติดตัวแลวเขาเรียกวา “คนตาย” กันทั้งนั้น
คนตายสัตวตายที่ไมมีกุศลผลบุญติดเนื้อติดตัว ยิ่งเปนความทุกขอยางหาที่ปลง
วางไมได ฉะนั้นจึงตองรีบเรงขวนขวายกอสรางคุณงามความดีซึ่งจะไมสูญหายไปไหน
เสียแตบัดนี้ ความดีนี้จะติดแนบกับใจไปในภพหนา ไมลดละปลอยวางเจาของผู
บําเพ็ญ การสรางคุณงามความดีทานเรียกวา “สรางวาสนาบารมี”
“วาสนา” ก็คือธรรมเครื่องอยูนั่นเองจะเปนอะไรไป คือธรรมเครื่องอยูเครื่อง
อาศัย เครื่องพึ่งพิง เครื่องสงเสริมจิตใจ เหมือนคนมีบานมีเรือนเปนที่อยูอาศัยยอม
สบาย ถาไมมีก็ลําบาก บานเมืองเขามีที่อยูที่อาศัยแตเราไมมี ซึ่งเราไมใชกระจอน
กระแต ไมใชสัตว จึงไมสมควรอยางยิ่ง แมแตสัตวเขายังมีรวงรัง มนุษยเราไมมีบานมี
เรือนอยูไดเหรอ? มันลําบากแคไหน จิตใจไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีเหตุมีผล ไมมที พ
่ี ง่ึ พิง
อาศัย ไมมีที่เกาะที่ยึดเหนี่ยว อยูโดยลําพังไมมีสรณะ จะเปนทุกขเพียงไร ลองวาดภาพ
ดูก็ได ภาพของคนทุกขเปนอยางไร
เราเคยเห็นทั้งคนและสัตวเปนทุกขทรมานจนตายตอหนาตอตาก็เคยเห็น มันนา
ยินดีเมื่อไหร! เมื่อมีบารมีธรรมก็พอมีความรมเย็นเปนสุขภายในใจบาง ยังดีกวามีแต
ทุกขลวนๆ อันเปนไฟทั้งกองบนรางกายและจิตใจเปนไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งใหสรางสติ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ปญญาขึ้นใหมาก แกกิเลสในปจจุบันนั่นแหละ ใหเห็นชัดๆ กับใจ แกไปไดมากนอยก็รู
เอง กิเลสมันเต็มอยูที่ในจิตนี้แหละไมเคยบกพรองเลย แมโลกจะพากันบนวา สิ่งนี้บก
พรองสิ่งนั้นบกพรอง หรือวาโลกบกพรอง มันวิ่งออกทาง “ขันธ” และทาง
“อายตนะ” คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ อยูตลอดเวลา ไมเคย
บกพรองกับใครถาไมทําลายมัน
แมเวทนาจะเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดเฉพาะเวทนาเทานั้น กิเลสมันเกิดดวยถาสติไม
มี ทําใหเกิดความเดือดรอนเสียใจ เพราะเปนทุกขที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ ความเสียใจนัน้ เกิด
ขึ้นจากความหลงขันธหลงอายตนะวาเปนตนเปนของตน กิเลสจึงเกิดขึ้นตรงนี้ ความ
ทุกขทางใจจึงเกิดขึ้นได เชนเกิดความกระวนกระวายภายในใจวา ทุกขเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่
บาง กลัวทุกขจะไมหายบาง กลัวตนจะตายบาง เหลานี้มีแตเรื่องสงเสริมกิเลสใหเกิดขึ้น
ซ้ําเติมเจาของ เพราะความโงเขลาเบาปญญาตามไมทันมันนั่นแล!
ถาจะเปนศิษยพระตถาคตจริงไมเปนศิษยปลอมละก็ตายซี!้
เราเรียนความรู
เรียนเพื่ออะไร ก็เพื่อความรอบรูในสิ่งเหลานี้เอง เปนก็เปนมาแลวตั้งแตวันเกิดจน
กระทั่งบัดนี้ ทราบทุกระยะอยูแลว เวลาตายทําไมจะไมทราบ เพราะอยูในอวัยวะอัน
เดียวกัน เอา ตายเดี๋ยวนี้ก็ใหทราบกันเดี๋ยวนี้ซิ จิตไมเคยอาภัพความรูแตไหนแตไรมา
เรื่องความเปนความตายเปนเรื่องของธาตุขันธ การรูความเปนความตายของตัว
เองเปนหลักวิชา คือสติปญญาทางพุทธศาสนา เมื่อรูแลวตัวเองก็ไมเสียทาเสียทีไปกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นดับไป มีเวทนาเปนตน หรือรางกายที่ปรากฏขึ้นแลวสลายตัวลงไป จิตใจมี
ความมั่นคงไมหวั่นไหวโยกคลอนไปตาม จิตมีหลักเกณฑเปนที่อยูอาศัย มีความมั่นคง
ภายในตัวเอง ไมวุนวายไปกับธาตุขันธที่มันจะสลายตัวไป ที่กิเลสมันแทรกขึ้นไดนั้น
เพราะความสําคัญมั่นหมายของจิตเปนตนเหตุ วาความทุกขที่นั่น ความเจ็บปวดที่นี่
กายเราทุกขตรงนั้น ขาเราเจ็บตรงนี้ ศีรษะเราปวดขางนั้น ทองเราเดินไมหยุด กลัวจะ
ไมหาย กลัวจะตาย กลัวจะตายวันนั้น กลัวจะตายวันนี้ หาเรื่องคิดไปไมมีเวลาจบสิ้น
ทั้งนี้มีแตเรื่องกอความทุกขความลําบากใหแกรางกายและจิตใจ รับภาระหนักซ้ําเขาไป
อีก ดีไมดีโรคเสียใจเมื่อเกิดมากขึ้น ก็ทําใหตายเร็วกวาที่ควรจะเปน จึงไมใชของดี ไม
ใชเรื่องแกกิเลสใหระงับหรือสิ้นไป แตเปนเรื่องสงเสริมกิเลสใหซ้ําเติมทั้งรางกายและ
จิตใจใหหนักเขาโดยลําดับ จึงควรคํานึงใหมากในเวลาไมสบาย
การแกกิเลสคืออยางไร? เอา! อะไรเกิดขึ้นก็ใหรูเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น
เจ็บก็ใหทราบวามันเจ็บขนาดไหน จะรูใหถึงความจริงขนาดนั้น เรือ่ งของความเจ็บเปน
อันหนึ่งตางหาก ผูรูเจ็บเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกันนี้ จะตายก็ใหทราบถึง
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ขณะตาย อันไหนตายก็ใหมันตายไป ผูไมตายคือผูรู ก็ใหรูวาไมตาย เพราะผูที่รูไมได
ตายไมมีปาชา เปน “อมตํ” (อะมะตัง)
อมตํ ก็หมายถึงจิตนี้เอง แมมีกิเลสอยูใจก็เปน “อมตํ” ของมัน กิเลสสิน้ ไป
แลวก็เปน อมตํ แตเปน“อมตํ” ที่ตางกันเทานั้นเอง อมตํอันหนึ่งเปนอมตํวัฏฏะ คือ
ตัวหมุนเวียนอยางนั้นเรื่อยๆไป อมตํอีกอันหนึ่งไมเกิดตอไปอีกและไมตายดวย นี่เปน
อมตํของความบริสุทธิ์แหงใจ มีอยูส องอยางจงเรียนใหรู อันใดที่มาเกี่ยวของมาทําลาย
จิตใจ ใหทราบวาอันนั้นคือขาศึก ใหรีบแกไขทันที
นี่แหละเรียนธรรม คือเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรือ่ งอายตนะ สําคัญที่สุดก็คือ
ขันธ ระหวางขันธกับจิตนี่ มันกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน หรือ
ทุกอิริยาบถ มันกระทบกระเทือนกันอยูเสมอไมเคยมีเวลาสงบตัวเลย
ถามีสติปญญา สิ่งเหลานั้นก็เปนหินลับอยูเสมอ ความกระเทือนทัง้ นีเ้ ปนหินลับ
ปญญา คือเปนเครื่องปลุกสติปญญาใหตื่นทันกับเหตุการณ และใหรูรอบขอบชิดตอสิ่ง
นั้นๆ สิ่งเหลานั้นก็ไมซึมซาบเขาภายในและปลอยยาพิษเขาไปในใจได ใจก็ไมเดือด
รอนกระวนกระวาย
เอา! ถึงวาระจะตายก็ตายไปอยาง “สุคโต” เพราะความรูรอบคอบแลว ความ
จริงก็เปนอยางนั้น เรียนธรรมปฏิบัตธิ รรมทําอยางนี้แหละ กิเลสทั้งหลายถึงจะกลัวและ
ลาถอย ไมตั้งหนาย่ํายีจิตใจดังที่เคยเปนมา
กิเลสก็คือความสําคัญมั่นหมายตางๆ นีแ่ หละ ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียว แกให
ทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้น ยิ่งเวลาจนตรอกเขาจริงๆ เวทนามีมากเทาไหร จะโหมตัว
เขามาอยางเต็มที่เวลานั้น แตพึงทราบวา “นั่นตัวเวทนา” อยาเขาใจวาเวทนาเปนตน
สําคัญมาก!
จงพิจารณาใหเห็นความจริงของเวทนา แมทุกขมากนอยเพียงไรก็ใหรู เอาจิต
กําหนดอยูตรงนั้น พิจารณาอยูตรงนั้น จนรูความจริงของเวทนา จิตเปนธรรมชาติรู
เวทนาเปนสิ่งที่แสดงขึ้น เกิดขึ้นแลวดับไปตามธรรมชาติของมันเอง ผูที่รูใหรูเวลา
เวทนาเกิดและดับ ถาจะตายก็ใหรูวามันตาย อะไรมันตายก็ใหรู สิ่งที่ไมตายก็อยู คือผูรู
นี่!
ใหทันกันอยูทุกเวลา แลวก็ไมวิตกกังวล การเปนการตายเปนเรื่อง ธรรมดา
ธรรมดา! ถาทราบตามหลักธรรมชาติแลว จะไมมีปญหากับเรื่องการเปนการตายอะไร
เลย การจะกอปญหาขึ้นมา ก็คือกิเลสเปนผูสรางปญหาขึ้นมา แลวก็มาพัวพันจิตใจให
เกิดความเดือดรอนวุนวายไปดวย
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็เดือดรอนแลว กลัวตาย แนะ! เวลาจะตายจริงๆ ยิ่งเดือด
รอนใหญ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตความทุกขเต็มตัว ตายแลวก็เสียทาเสียทีเพราะ
ความรอนเปนเหตุอีกนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นจึงตองแกความเดือดรอน ดวยความรู
ความเขาใจในธาตุในขันธในอวัยวะตางๆ ซึ่งอยูในกองขันธกองสมมุติทั้งมวล
เราอาศัยกองสมมุตินี้ จะใหกองสมมุตินี้เปนตัวเราไดอยางไร? มันก็ตองเปน
เรื่องของเขาอยูนั่นเอง ธาตุก็เปนธาตุ ขันธกเ็ ปนขันธ ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม
ไฟเปนไฟ จะใหมาเปน “เรา” มันเปนไมได จะใหตั้งอยูยืนนานถาวรตามที่ความคาด
หมายความสําคัญแหงใจ ก็เปนไปไมได เพราะหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิม ผูเรียนวิชาธรรมะจึงตองเรียนใหรูตามหลักธรรมชาติ แลวอยูตามหลักธรรมชาติ
ตางอันตางจริงก็สบาย ไมมีอะไรมากอกวน นี่แหละชื่อวา “เรียนธรรม” ชือ่ วา
“แกกิเลส” ปฏิบัติเพื่อแกกิเลส แกอยางนี้
ถึงเวลาเรงตองเรงเต็มที่ เปนกับตายไมถือเปนภาระความกังวล เพราะเพื่อ
ความรูความหลุดพนอยางเดียว อะไรอืน่ ๆ ไมเกี่ยว จนรูเทาและปลอยวางไวตามสภาพ
ของสิ่งทั้งปวง
ความดีเหลานี้แหละ จะเปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใหพน จากโลกได พนดวยอํานาจ
แหงความดีนี้แล
นี่หลักศาสนาสวนใหญทานสอนลงที่นี่ แตเราอยาพากันเดินจงกรมแตพอเปน
พิธีก็แลวกัน การทําพอเปนพิธีนั้น คือนั่งก็สักแตวานั่ง สติสตังไมมีเลย นั่งสัปหงกงกงัน
แลวหลับครอกๆ อยูกับทานั่ง นั่นแหละมันพิธีอะไรไมรูละ พิธีบานะ!จะวายังไง? ผู
เปนคนดีฟงเอง!
เดินจงกรมก็เดิน เดินไปยังงั้นแหละ สติสตังไมทราบไปอยูไหน แลวก็มานับ
คะแนนเอาเองวา “วันนี้เราเดินจงกรมไดเทานั้นนาทีเทานี้นาที ดีใจ!” ดีใจกับลมกับ
แลงไป ไมไดเรื่องอะไรเลย!
พระพุทธเจา พระอรหันต ตลอดครูอาจารย ทานเบื่อเจาพิธีแทบจะอยูกับโลก
พิธีไมได ไมไดคิดบางหรือวา กิเลสมันไมใชเจาพิธเี หมือนพวกเรานีน่ า มันคือตัว
เหยียบย่ําทําลายผูเปนเจาพิธีโดยตรง ฉะนั้นตองแกมันลงที่ใจนั้น แกที่ตรงนั้น โดยถูก
ทางแลวดวยสติปญญาอันแหลมคม อยูไหนก็เปนความเพียร นั่งอยูก็เปนความเพียร
ถามีสติปญญารักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอ อิริยาบถทั้งสี่เปนความเพียรดวยกันทั้งสิ้น
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เอา! ใหมีความเพียรกันจริงๆ จังๆ นะ นี่แหละเรียกวา “เดินทางศาสนาแบบ
ศาสดา” เดินตามแนวทางของผูแกกิเลส เราจะสิ้นกิเลสดวยแบบนี้ สิ้นในลักษณะนี้ ไม
สิ้นในแบบอื่นลักษณะอื่น
พระพุทธเจาทานสิ้นไปเพราะเหตุนี้ สาวกทานสิ้นไปดวยอุบายวิธีนี้ ดวยปฏิปทา
อันนี้ กิเลสมีประเภทเดียวกัน การดําเนินแบบเดียวกัน กิเลสจะตองหลุดลอยไปโดย
ลําดับๆ เชนเดียวกัน และถึงความพนทุกขเชนเดียวกัน จึงขอใหเปนทีล่ งใจในการ
ปฏิบัติของตน
ขอยุติเพียงเทานี้

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ปลุกใจสู้กิเลส

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
ปรดคุ
ณเพาพงา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธเทศน์
พุทโธศั
กราช
๒๕๑๙วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจสูกิเลส เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ไมมีอะไรจะสุขหรือทุกขยิ่งกวาใจ ความสกปรกก็ดี
ความสะอาดก็ดี ไมมีอะไรจะสกปรกและสะอาดยิ่งกวาจิตใจ ความโงก็ดี ความฉลาดก็ดี
ก็คอื ใจ ทานสอนไววา “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” สิ่งทั้งหลาย
สําคัญอยูที่ใจ สําเร็จแลวดวยใจ
ศาสนาก็สอนลงทีใ่ จ ศาสนาออกก็ออกจากใจ รูก็รูที่ใจ พระพุทธเจารูก็รูที่ใจ นํา
ออกจากใจนี้ไปสอนโลก ก็สอนลงที่ใจของสัตวโลก ไมไดสอนที่อื่นใดเลย
ในโลกธาตุนี้จะกวางแคบขนาดไหนไมสําคัญ ธรรมมีจุดหมายลงที่ใจแหงเดียว
ใจที่ควรกับธรรมอยูแลวก็เขาถึงกันไดโดยลําดับ ที่ทานวา “มีอุปนิสัย” นัน้ หมายถึง ผู
ควรอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจน ผูมีนิสัยสูงต่ําตางกันอยางไรพระองคทรงทราบ เชน ผู
มีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุถึงที่สุดแหงธรรม ควรจะเสด็จไปโปรดกอนใครๆ เพราะ
เกี่ยวกับชีวิตอันตรายที่จะมาถึงผูนั้นในกาลขางหนา เร็วกวาธรรมดาที่ควรจะเปน ก็รีบ
เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน ที่ทานวา “ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก” ผูที่มาเกี่ยวของกับ “ตา
ขาย” คือพระญาณของพระองค
คําวา “เล็งญาณดูสัตวโลก” นั้น ทานเล็งญาณดูจิตใจนั่นเอง ทานไมไดเล็ง
ญาณดูตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ ซึ่งเปนวัตถุหยาบๆ และใหญโตยิ่งกวาคนและสัตว แต
เมื่อเกี่ยวกับธรรมแลว ใจเปนสิ่งที่ใหญโตมากกวาสิ่งใดในโลก และเหมาะสมกับธรรม
อยางยิ่ง การเล็งญาณก็ตองเล็งดูที่ใจ การสั่งสอนก็ตองสั่งสอนลงที่ใจ ใหใจรูและเขาใจ
สิ่งตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจเอง
สําหรับเจาของไมสามารถที่จะรูไดวาอะไรผิดอะไรถูก การแกไขจะแกดวยวิธีใด
ก็ไมทราบทางแกไข วิธีแกไขพระองคก็สอน ไมใชสิ่งที่นํามาสอนนั้นไมมีอยูกับจิตใจ
ของสัตวโลก เปนสิ่งที่มีอยูดวยกัน เปนแตเพียงผูนั้นยังไมทราบ ถูกปดบังหุมหออยู
ดวยสิ่งสกปรกทั้งหลาย ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ไมมีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกวาใจ และ
สกปรกไมมีวันสะอาดเลยถาไมชําระซักฟอกดวยการบําเพ็ญธรรม รางกายเราสกปรก
ยังมีวันชะวันลางใหสะอาดได เสื้อผากางเกงสถานที่สกปรก ยังมีการชําระซักฟอกเช็ดถู
ลางใหสะอาดสะอานไดตามกาลเวลา
ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’
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แตจิตใจที่สกปรกโดยที่เจาของไมไดสนใจนั้นนะ มันสกปรกมาตั้งแตเมื่อไหร
และสกปรกไปตลอดกาลตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย ภพนี้ถึงภพนั้น ภพไหนก็ภพ
ไหน มีแตเรื่องสกปรกพาใหเปนไป พาใหเกิดพาใหตายเรื่อยๆ ไปอยางนั้น หาเวลา
สะอาดไมได ทานเรียกวา “ใจสกปรก” สิ่งที่สกปรกมันจะพาไปดีไดอยางไร? อยูก อ็ ยู
กับความสกปรก ไมใชของดี ผลแหงความสกปรกก็คือความทุกขความลําบาก คติที่ไป
ก็ลาํ บาก สถานทีอ่ ยูก ล็ าํ บาก กําเนิดที่เกิดก็ลําบาก มีแตของลําบาก ลําบากหมดเพราะ
ความสกปรกของใจ จึงไมใชเปนของดี ควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรก ไมมีสิ่งใดที่นา
สะอิดสะเอียนยิ่งกวาใจที่สกปรก อยางอื่นที่สกปรกไมคอยไดมีครูมีอาจารยสอนกัน
เหมือนใจสกปรก
สวนจิตใจที่สกปรกนี้ ตองหาผูสําคัญมาสอนจึงจะสอนได ใครจะมาสอนเรื่อง
การซักฟอกจิตใจที่สกปรกนี้ใหสะอาดสะอานไมได นอกจากธรรมของพระพุทธเจา
แตละพระองคที่ทรงรูทรงเห็น และทรงสละเปนสละตายในการบําเพ็ญ เพื่อรูทั้งพระ
ทัยของพระองคเองตลอดถึงวิธีแกไข แลวก็นาํ มาสัง่ สอนโลกไดถกู ตอง ตามวิธีที่พระ
องคทรงบําเพ็ญและไดทรงเห็นผลนั้นมาแลว ใจจึงตองมีครูอาจารยสอนอยางนี้
ความทุกขมันก็เปนผลมาจากสิ่งที่สกปรกนั้นเอง ออกมาจากความโง โงตอตัว
เองแลวก็โงตอสิ่งตางๆ ไปเรื่อยๆ ตัวเองโงอยูแลว สิ่งที่มาเกี่ยวของก็ไมทราบวาอะไร
ถูกอะไรผิด แมไมชอบใจก็ตองไดยึดตองไดควา คนเราจึงตองมีทุกขทั้งๆ ที่ไมตองการ
กันเลย แตทําไมจึงตองเจอกันอยูทุกแหงทุกหนทุกเวล่ําเวลา ทุกสัตวทุกบุคคล ก็เพราะ
ไมสามารถที่จะหลบหลีกปลีกตัวออกได ดวยอุบายตางๆ แหงความฉลาดของตน นั้น
แลจึงตองอาศัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไดรับการซักฟอกดวยความดีทั้งหลายเปน
ลําดับๆ มา
ทานก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทหนึ่ง ศีลก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภท
หนึ่ง ภาวนาก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทตางๆ รวมตัวเขามาอยูในองคภาวนานี!่
ลวนแตเปน “น้าํ สะอาด” ที่ซักฟอกสิ่งสกปรกซึ่งรกรุงรังอยูภายในจิตใจของสัตวโลกนี้
แล
อุบายวิธีตางๆ พระพุทธเจาจึงไดสอนกันมาเปนลําดับลําดา องคนี้ผานไปแลว
องคนั้นก็มาตรัสรู ตรัสรูก็ตรัสรูในธรรมอันเดียวกัน ความจริงอันเดียวกัน เพือ่ จะแก
กิเลสตัณหาอาสวะของสัตวโลกอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจาทั้ง
หลายจึงเหมือนๆ กัน
นี่เรานับวาเปนผูมีวาสนา ไดเปนผูใครตอศีลตอธรรม ซึ่งเปน “น้ําที่สะอาดที่
สุด” สําหรับชะลางสิ่งที่สกปรกที่มีอยูภายในใจของตน คนที่ไมมีความสนใจกับธรรม
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ไมเชื่อธรรมและไมเชื่อศาสนา เหลานี้มีจํานวนมากมาย เราไมไดเขากับคนประเภทนั้น
ก็นบั วา “เปนวาสนาอยางยิ่ง”
แมคนดีมีธรรมในใจจะมีจํานวนนอย ก็มีเราคนหนึ่งที่มีสวนอยูดวย สําหรับผูที่
ใครตออรรถตอธรรม มีความเชื่อความเลื่อมใสพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนไว นับวาเปนผูที่มีวาสนา นี่แหละวาสนาของเรา! คืออันนี้เองเปนพื้นฐานที่จะให
เราไดบําเพ็ญความดีสืบเนื่องกันเปนลําดับมา เปนความเจริญรุงเรือง จิตใจก็จะไดมี
ความสะอาดสะอานขึ้น เมื่อจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับ ความสุขก็ปรากฏขึ้นเปน
เงาตามตัว ความเพลินอันใดจะเหมือนความเพลินของใจ ที่รื่นเริงไปดวยอรรถดวย
ธรรม มีความรักใครใฝใจในธรรม การประพฤติปฏิบัติก็เปนไปดวยความอุตสาห
พยายาม ผลก็ปรากฏขึ้นมาใหเปนความสงบรมเย็น เปนความเพลินอยูภายในจิตใจ
ทานจึงวา “รสอะไรก็สูรสแหงธรรมไมได” “รสแหงธรรมชํานะซึ่งรสทั้งปวง” คือรส
อันนี้ไมมีวันจืดจาง ไมมีเบื่อ ไมมีชินชา เปนรสหรือเปนความสุข เปนความรื่นเริงดูด
ดื่มไปโดยลําดับลําดา แมที่สุดจนมาถึงขั้น วิมุตติพระนิพพานแลว ความสุขนั้นยิ่งมี
ความสม่ําเสมอตัว คือคงที่ คงเสนคงวา ตายตัว
การพยายามจะยากหรืองายขึ้นอยูกับความพอใจ เราพอใจแลวงานอะไรมันก็ทํา
ไดทั้งนั้น สําคัญอยูที่ความพอใจ เล็งดูเหตุดูผลเขากันไดแลว ความพอใจหากมาเอง ถึง
ไมมีก็บังคับได เราบังคับเรา บังคับคนอื่นยังยากยิ่งกวา เราบังคับเรา เราอยูกับตัวเรา
เอง จะบังคับใหทําอะไรก็ได
“เอา! นัง่ ภาวนาวันนีก้ น็ ง่ั ” “เอา เดินจงกรมก็ได” เอา ทําบุญใหทาน เอา
รักษาศีลนะ ไดทั้งนั้น เราเปนเจาของเราเปนหัวหนา เปนผูบังคับบัญชาจิตใจ เราเปน
เจาของ เจาของทุกสวนภายในรางกายเรา อาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเปน
ผูรับผิดชอบ เราเปนผูระมัดระวัง เราเปนผูรักษาเอง ควรหรือไมควรอยางไร เปนหนา
ที่ของเราจักตองบังคับบัญชาหรือสงเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไมควร เราทราบอยู
ดวยดี
หากเราไมสามารถปกครองตนเองไดในขณะนี้แลว เราจะเอาความสามารถมา
จากไหนในวันหนาเดือนหนาปหนา ชาติหนาภพหนา? เราตองทําความเขาใจไวกับ
ปจจุบันดวยดีตั้งแตบัดนี้ ปจจุบันนี้แลเปนรากฐานสําคัญทีจ่ ะสงไปถึงอนาคตใหมี
ความเจริญรุงเรืองขนาดไหน ตองไปจากปจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยูทุกวัน เจริญอยูทุกวัน
สงเสริมอยูทุกวัน บํารุงอยูทุกวัน เจริญขึ้นทุกวัน นี่แหละหลักปจจุบันอยูที่เราเวลานี้
วันเดือนป ภพชาตินะ มันเปนผลพลอยไดที่จะสืบเนื่องกันโดยลําดับ เชนเดียว
กับเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้ แลวก็สืบเนื่องไปถึงพรุงนี้ สวนผลที่จะไดรับดีชั่วมันขึ้น
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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อยูกับเรา เราเปนผูรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาใหเห็นประจักษเสียแตบัดนี้ที่ยังควรแก
กาลอยู
ธรรมของพระพุทธเจาเปน “สนฺทิฏฐิโก” ประกาศอยูตลอดเวลาตั้งแตวันพระ
องคทรงประกาศธรรมสอนโลก ก็ประกาศเรื่อง “สนฺทิฏฐิโก” นี้ดวยกันตลอดมาจน
ปจจุบัน เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นภายในใจของตัวเอง กําลังเรามีเทาไรเราก็ทราบ
ผลที่ไดรับมากนอยเพียงไรก็ทราบภายในจิตใจ เพราะใจเปนผูคอยรับทราบอยูตลอด
เวลาอยูแลวทําไมจะไมทราบ บกพรองที่ตรงไหนเรงเขาไป การเรงอยูโดยสม่ําเสมอ
ความบกพรองนั้นก็คอยสมบูรณขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งสมบูรณเต็มที่ได ไมใชสมบูรณ
ดวยความทอถอย ความทอถอยเปนเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยูแลวใหลดลงไป และเปน
สิ่งที่กีดกันสิ่งที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น บรรดาสิ่งที่เราพึงใจทั้งหลายจะไมมีทางเกิดขึ้นได
เพราะไมมีการสงเสริมอันเปนเหตุใหผลเกิดขึ้นได!
โงเราก็โงมาพอ จะเอาไปแขงกันไดยังไง เพราะตางคนตางโงเต็มตัวอยูภายใน
ใจดวยกัน จะเอาไปแขงกันไดอยางไร ไมใชเรื่องจะแขงขันกัน เพราะตางก็มีดวยกันทุก
คน สกปรกก็สกปรก ทุกขก็ทุกขดวยกัน รูดวยกันทุกคน ตางคนตางทุกข ตางคนตางรู
ตางคนตางรับภาระเหลานี้ดวยกัน ไมใชเรื่องที่จะมาแขงขันกันได เราไมมีความสงสัยใน
เรื่องเหลานี้
เอาใหฉลาด ไมฉลาดกวาใครก็ตาม ขอใหฉลาดเหนือเรื่องที่เคยมีอยูในจิตใจ
ของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน เราคลอยตามสิ่งเหลานี้มานานแลว ใหพยายามทํา
ความฉลาดใหทันกันกับเรื่องของตัวเองนี่แหละสําคัญ! เมื่อทันกับเรื่องของตัวเองแลว
จะเรียกวา “ชนะตัวเอง” ดังที่ทานพูดไวในหลักธรรมก็ไมผิดนี่ ชนะอะไรก็ตาม ที่ทาน
พูดไวในธรรมบทหนึ่งวา “โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน, เอกฺจ
เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะสงครามที่คูณดวยลาน ถึงขนาดนั้น
ลวนแตเปนการกอเวรทั้งนั้น ไมใชเปนของดีเลย การชนะตนนี่เพียงผูเดียวเทานั้นเปน
ของประเสริฐสุด”
ชนะตนหมายถึงอะไร? ก็หมายถึงชนะสิ่งที่ตัวเราเคยแพมาอยูภายในใจของเรา
นีแ้ ล เราแพอะไรบาง เราทราบเราเองเรื่องอยางนี้ กิเลสทั้งหมดไมวาแงใด ลูกมันเราก็
แพ หลานมันเราก็แพ เหลนมันเราก็แพ พอแมของมันเราก็แพ ปูยาตายายของมัน เรา
ก็แพ เราแพเสียทั้งหมด แพอยางหลุดลุยยังงี้ อะไรๆ ของมันแพหมด ถาสมมุติวามันมี
มูตรคูถเหมือนอยางคนเราธรรมดานี้ มูตรคูถของมันเราก็แพอีก แตนี่มันไมมี ก็มีแต
“ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง” วาไปยังงั้นเสีย เราแพมันแลวทั้งนั้นนี่
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ความแพนี่มันเปนของดีหรือ? อยูก บั ผูใ ดไมมดี เี ลย คําวา “แพ” นั่งอยูก็แพ
นอนอยูก แ็ พ ยืนอยูก็แพ เดินอยูก็แพ หาเวลาชนะไมมีเลย มีศักดิ์ศรีที่ไหน! มีแต
ความแพเต็มตัวคนเรามีสาระทีไ่ หน ถาเปนธรรมดาแบบโลกๆ เขาแลว อยากจะไปผูก
คอตายนัน่ แหละ แตนี่มันเปนเรื่องธรรมดา มันสุดวิสัย เราจะวายังไงละ พูดกันใหเห็น
อยางนีแ้ หละ ไมยกขึ้นมาอยางนี้ไมเห็นโทษจะวายังไง?
นําธรรมมาตีพวกเรานี้แหละ พวกนักแพนี่แหละ แพอยูทุกเวล่ําเวลา เราไมเห็น
โทษของความแพของเราบางหรือ? นี่เปนวิธีปลุกจิต เราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจเรา เรา
ยังจะแพอยูอยางนี้ตลอดไปหรือ? แพอยางหลุดลุยนะ จะแพราบอยางนี้เรื่อยๆ ไม
ตองการชัยชนะบางหรือ?
พระพุทธเจาเปนผูมีชัยชนะ สาวกอรหัตอรหันตทานเปนผูชนะ พระอริยเจาทาน
เปนผูชนะไปโดยลําดับ สรณะของเราทั้งสาม “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ลวน
แลวตั้งแตชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกนอมถึงทาน ตัวเราแพอยางราบตลอดเวลา สมควรแลว
หรือจะเปนลูกศิษยตถาคตนะ ? นั่นวาอยางนั้นซี นีแ่ หละวิธปี ลุกจิตเจาของปลุกอยางนี้
ใหลุกขึ้นตอสูเพื่อชัยชนะ ไมจมอยูกับความแพอยางราบคาบเรื่อยไป
จิตมันเปนสิ่งที่สงเสริมได กดขี่บังคับได เหยียบย่ําทําลายได สําคัญที่เราเองเปน
ผูหาอุบายคิดในแงตางๆ ที่จะปลุกจิตปลุกใจของเราใหเกิดความอาจหาญราเริง ตอสู
ในสิ่งที่เปนประโยชน ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสูตนดวยอุบายตางๆ ดังที่กลาวมานี้
นี่แหละเปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินของผูจะกาวเขาสูชัยชนะ ชนะ
ไปวันละเล็กละนอยเรื่อย ๆ ไป ผลสุดทายก็ชนะจนไมมีอะไรเหลือเลย ปญหานี้แหละ
สําคัญมาก
สติกบั ปญญาเปนธรรมอันสําคัญอยางยิง่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นตน
นะ พิจารณาเอาใหไดชัยชนะสิ่งที่แวดลอมเราอยูตลอดเวลา คอยตบคอยตีเราอยูตลอด
เวลา คืออะไร ? มันมีที่ไหน ?
มันมีแตรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เทานั้น ตัวสําคัญจริงมันอยูที่ตรง
นี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันเปนทางเดินเขามาแหงอารมณตางๆ แลวเขามาหาสัญญา
อารมณซึ่งเปนกองขันธนี่เอง สุดทายก็กองขันธนแ่ี หละรบกับเรา หรือมันไมไดรบก็
ไมทราบ เราหมอบราบอยูแลวก็ไมทราบวาจะมารบกับอะไร นอนทับถายรดไปเลยไมมี
ปญหาอะไร เพราะยอมมันอยางราบคาบแลวนี!่
ทีนี้เราจะไมใหเปนอยางนั้น เราแกตัวเรา เราใหเปนเทาที่เปนมาแลวเทานั้น
เวลานี้เราไดศาตราวุธ คืออรรถธรรม สติปญญาแลว เราจะตอสู พิจารณาเอาใหไดชัย
ชนะภายในตัวเรา ไมเอาชัยชนะกับผูใดเลย เอากับผูใดจะเปนเรื่องกอเวรกับผูนั้น เอา
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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กับสัตวตัวใดก็เปนเรื่องกอเวรกับสัตวตัวนั้น ขึน้ ชือ่ วา “อื่น นอกไปจากตัวเอง”แลวมี
แตเรื่องกอกรรมกอเวร ไมเปนของดีเลย สิ่งที่เลิศประเสริฐสุดก็คือ “เอกฺจ เชยฺยมตฺ
ตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะเรื่องของเรานี่เทานั้นเปนเรื่องประเสริฐสุดในโลก
พระพุทธเจาก็ชนะแบบนี้ สาวกอรหัตอรหันตทานชนะแบบนี้ ทานเปนผูไมกอเวรกอ
กรรม นอกจากนั้นสัตวโลกยังไดอาศัยทานมาเปนลําดับจนกระทั่งบัดนี้ ทานเอาชนะ
ตรงนี้
“เอา พิจารณา มันเคยหลงอะไรอยูเวลานี้ ?” พิจารณาใหเห็นชัด สิ่งเหลานี้ไม
ปดบังลี้ลับ มีอยูภายในตัวเรา รางกายก็เตือนเราอยูตลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี้ ความ
สลาย ความแปรสภาพ แปรที่ไหนกระเทือนที่ตรงนั้น แปรไปนานเทาไหร ก็กระเทือน
มากขึ้น ๆ เวทนากับความแปรสภาพมันเปนคูเคียงกัน อะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่ง
เวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆ เตือนบอกสติปญญาของผูปฏิบัติ ของผูตั้งใจจะสง
เสริมสติปญญาใหมีกําลังเพื่อรูเทาทันกับสิ่งเหลานี้ จึงเหมือนกับแสดงธรรมเทศนาอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมจําเปนจะตองใหพระทานขึ้นธรรมาสน “นโม ตสฺสะ ภควโต”
สิ่งเหลานี้เปน “ธรรมเทศนา” สอนเราตลอดเวลาอยูแลว เอา! ทุกขเกิดขึ้นที่
ตรงไหน ตั้งธรรมาสนที่ตรงนั้น วินจิ ฉัยกัน ปุจฉา วิสชั นา กันลงไป นี่แหละเทศนาสอง
ธรรมาสน ระหวางขันธกับจิต ขันธใดก็ตาม รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ นี่แหละปุจฉา วิสชั นา ใหเขาใจชัดเจนตามสิ่งเหลานี้ที่มีอยู รูปแปร แปร
มาโดยลําดับ นี่เราอยูดวยกันนี่กี่วัน กี่วันนั้นคือลวงไปแลวเสียไปแลว ยกตัวอยางเชน
ทานอาจารยหมออุดมทานไปกรุงเทพฯ ไปวันที่ ๑๗ ทานกลับมาวันนีว้ นั ที่ ๒ กลับมา
วันนี้ ทานไมไดวันสมบูรณมาเหมือนแตกอน ตั้งแตวันที่ ๑๗ ไปจนถึงวันที่ ๒ เปนกี่วัน
แนะ ลวงไปเทานั้นวัน ทานขาดวันนี้ไปแลว เราอยูนี่ก็ขาดไปเชนเดียวกันกับทาน นี่
แหละเราอยูดวยความบกพรองไปทุกวันๆ นะ ไมไดอยูดวยความสมบูรณ วันนี้ขาดไป
วันนั้นขาดไป วันหนาขาดไป วันหลังขาดไป ขาดไปเรื่อยๆ
เราบกพรองไปเรื่อยๆ เรื่องธาตุเรื่องขันธเราเรียนอยางนี้แหละ เรียนธรรม เรา
ไมไดอยูดวยความสมบูรณ อยูดวยความ “หมดไป” ทุกวัน ๆ นีน่ ะ แลวเราจะนอนใจ
ไดอยางไร เมื่อเปนนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคนแลว ตองใหเปนยอด
แหงความรูที่จะแกสถานการณซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้ ใหรูตามเปนจริงโดยลําดับ เรา
พบกันวันนี้ วันหลังมาพบกัน บกพรองมาแลว ขาดไปเทานั้นวัน ขาดไปเทานี้ชั่วโมง ผู
อยูก ข็ าด ผูไ ปก็ขาด กลับมาก็ขาด อยูประจําที่ก็ขาด ตางคนตางขาด มีแตตางคนตาง
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บกพรองไปทุกๆ วัน ขาดไปทุกวัน แลวขาดไป ๆ ขาดไปจะไปถึงไหน? มันก็ไปถึงที่
สุดปลายทางแหงความขาดสะบั้นเทานั้นเอง!
นี่! มันตางกันแต “มืด” กับ “แจง” ที่ลวงไปวันนั้นวันนี้เทานั้นแหละ ชาเร็ว
ตางกัน มีนิดเดียวเทานั้น จะตองไปถึงความขาดสะบั้นเชนเดียวกันหมด เวลานี้ยังไม
ขาดเปนแตวาเตือนๆ เรา นาทีเตือน วินาทีเตือน ชั่วโมงเตือน หมดไปเทานั้นวินาที
เทานั้นนาที เทานั้นชั่วโมง เทานั้นวัน เตือนอยูเสมอ เทานั้นเดือน เทานั้นป เรื่อย สุด
ทายก็หมด มีเทาไรก็หมด เพราะมันหมดไปทุกวันนี่เอาอะไรมาเหลือ!!!
นี่เปนสติปญญาอันหนึ่งที่จะตองพิจารณา สิ่งที่มันเหลืออยูนี้นะ ที่พอจะได
ประโยชนจากสิ่งที่เหลืออยู ธาตุขันธของเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็หมดไป เราก็
หมดหวังในอันนั้น เวลานี้อะไรยังอยูบาง? อะไรที่มันยังอยูพอที่จะทําประโยชนได เอา
สิ่งที่กําลังมีพอที่จะทําประโยชนอยูนี่นะ มาทําประโยชนเสียแตบัดนี้ “อชฺเชว กิจฺจ
มาตปฺป โก ชฺญา มรณํ สุเว” ความเพียรที่จะทําใหเปนประโยชนแกตน ควรทําเสีย
ในวันนี้ ใครจะไปรูเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไร! ทานวาไปอยางนั้น บอกไมใหเรา
ประมาท
เอา พิจารณารูป มัน “เหลือ”อยูเทาไรเวลานี้ มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยูบาง มัน
สลายหรือมันแปรสภาพไป สวนที่ยังอยูก็ยังมีอยูบาง พยายามพิจารณาใหทันกับเหตุ
การณที่มันยังเหลืออยู รูเทาทันดวยปญญา เวทนา ตั้งสติปญญาพิจารณาใหชัดเจน
เรื่องเวทนาก็มีเทากับเวทนาที่มีอยูนั่นแหละ ไมเลยจากนั้น ผูรู รูไปหมด มันจะเทาภูเขา
ก็สามารถรูเวทนาเทาภูเขา ไมมีอันใดที่จะเหนือผูรูไปได มันจะใหญโตขนาดไหน เรื่อง
ทุกขเวทนามันจะเหนือความรูนี้ไปไมได ความรูนี้จะครอบเวทนาทั้งหมด นี่ถามีสติรูนะ
ถาไมไดสติ ก็เลื่อนลอยเหมือนกับวาวไมมีเชือก เชือกขาด แลวแตมันจะไปทางไหน
นี่เราไมใชวาวเชือกขาดนี่ เรามีสติปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความเปนจริง
เอา เกิดก็เกิด เกิดขึ้นมา เรื่องทุกขเวทนาเปนธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยูแลว เรา
เปนนักธรรมะ เอา ฟงดวยดี ดวยสติปญญาตามความจริงของมันแลวแยกตัวออก เมื่อ
เขาใจแลวจะไมยึดไมถือกัน ไมเปนกังวลกับเรื่องทุกขเวทนา เรื่องสัญญา เรื่องสังขาร
เรื่องวิญญาณ จะปลอยวางไปดวยกันโดยสิ้นเชิง
สิง่ ทีเ่ หลือคืออะไร ? คือความบริสุทธิ์ ความรอบตัว นีแ้ ลเปนสาระเปนแกน
สาร ถาจะพูดก็วา “เรา” นีแ่ หละ “เรา” แทโดยหลักธรรมชาติ ไมใชเราโดยความ
เสกสรร ถาเปนความสุขก็เปนความสุขในหลักธรรมชาติ ไมใชความสุขที่คอยแตจะมี
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ความทุกขมาแบงเอาไปกิน ๆ เหมือนอยางวันคืนปเดือน แบงเอาจากรางกายและจิตใจ
ของเรา สังขารของเราไปกิน
นี่ถาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง อะไรจะแตกก็แตก ก็เรื่องมันแตก มัน
เคยแตกมาตั้งกี่กัปกี่กัลป ทางเดินของคติธรรมดาเปนอยางนี้ จะไปแยกแยะหรือไปกีด
ขวางไมใหมันเปนไดที่ไหน จะไปกั้นกางไมใหมันเดินไดอยางไร “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา” มันไปในสายเดียวกัน พอวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็มาพรอมกัน มันไปดวยกัน
ใหรูความจริงของมันพรอมๆ กันไป แลวปลอยวางพรอมกันหมด ไมใชวาจะปลอยแลว
ในสวน อนิจฺจํ ยังทุกขฺ ํ ยังอนตฺตา ไมใช พิจารณารอบแลวมันปลอยไปพรอมๆ กัน
บริสุทธิ์พรอมในขณะที่ปลอยวางโดยสิ้นเชิง
ความบริสุทธิ์ไมตองถามหาวามาจากไหน ! นั้นแลคือความฉลาดเต็มภูมิ ความ
สะอาดเต็มภูมิ ความสุขเต็มภูมิ ความสกปรกหายไป ความโงหายไป ความทุกขหายไป
หายที่ตรงนี้แหละ ตรงที่แบกทุกข แบกความโง แบกความสกปรกนีแ่ หละ สิ่งเหลานี้
หายไปหมดเพราะอํานาจของปญญา อํานาจของสติ อํานาจของความเพียร เปนธรรม
ชาติที่ชะลางไมมีสิ่งใดเหลือเลย ผูน แ้ี ลเปนผูไ มหมดไมสน้ิ
อะไรจะหมด หมดไปตามสมมุตินิยมโทษ รางกายจะหมดก็หมดไป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จะแปรสภาพไปไหนก็แปรไปเถะ เมื่อรูตามเปนจริงแลว สิ่งนั้น
จะเปนไปตามธรรมดาของเขา ซึ่งเขาไมมีความหมาย ไมมีความรูสึกเลยวาเขาไดแปรไป
มีแตจิตของเราไปรับทราบวาเขาไดแปรไป ถาไมยึดถือแลวเพียงรับทราบเทานั้น เราก็
ไมแบกทุกขกับความยึดถือในอะไรทั้งหมดเราก็สุขสบาย
นีแ่ ลทานวา “เอกฺจ
เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” ไมกอเวรกอกรรมกับอะไรทั้งหมด แมแตกับ
กิเลสก็ไมกอ กิเลสแพเรา กิเลสไมมากอกับเราได เหมือนคนแพคน เราชนะคน ชนะ
อะไรก็ตามกอกรรมกอเวรไดวันยังค่ํา ชนะไปมากเทาไหรกอกรรมมากเทานั้น คิดดูคูณ
ดวยลาน นัน่ แหละ! คือความกอกรรมกอเวรคูณดวยลาน
อันนี้ไมมีเลย! ความสบายคือความชนะตนเองเทานั้น นี่เปนจุดสําคัญของผู
ปฏิบัติ จะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราใหเห็นถึงขนาดนี้รูขนาดนี้ และจะใหผูใดเปนผู
ปฏิบัติ ใหรูใหเห็นอยางที่วานี้ นอกจากเราเทานั้นจะเปนผูปฏิบัติสําหรับตัวเราเอง
เพราะโงก็เราเปนคนโงเอง จะหาความฉลาดใสตนดวยการแกความโงเขลาออก ก็จะ
เปนใครถาไมใชเรา ทุกขก็เราเปนคนทุกขเอง จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยความฉลาดให
เปนความสุขขึ้นภายในใจนี้ ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไมได นั่น! เปลี่ยนแปลงไดทั้งนั้น
ไมอยางนั้นพระพุทธเจาหรือสาวกทั้งหลาย ทานจะถึงความบริสุทธิ์ไมได ถาธรรมะชะ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ลางสิ่งสกปรกไมไดดวยความสามารถของเรา เราก็เปนผูหนึ่งในพุทธบริษัท ซึ่งเปนลูก
เตาเหลากอของพระพุทธเจา ถึงจะไมมีมากคนก็ขอใหเราเปน “คนหนึง่ ในจํานวนนอย
คน” นัน้ นะ ชื่อวาเราเปนผูมีสวนแหงพุทธบริษัทอันแทจริง ลูกของพระพุทธเจาก็คือ
อยางนีเ้ อง พระพุทธเจาเดินอยางไร เราเดินแบบศิษยมีครู รูอยางไร เรารูอยางศิษยมี
ครู รูแบบครูรูไปโดยลําดับๆ จนถึง “วิมุตติหลุดพน” สมกับเปนลูกศิษยมีครู!
การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้
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ปราบ-ขู่

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑ มกราคมเทศน์
พุทธศั
กราช ๒๕๑๙

ปราบ-ขู

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ในมงคลสูตรทานกลาวไวพวกเราฟงจนชินหู สวดสาธยายจนชินปาก คือ “อเส
วนา จ พาลานํ” แปลความวา การไมคบคนพาลสันดานหยาบ การคบบัณฑิตผู
ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด
เราอาจคิดแตในแงภายนอก คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆ อยางนั้น นั่นก็ถูก
ในการเกี่ยวกับสังคม เพราะมนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยว
ของกับสังคมมากนอย นีท่ า นสอนแงหนึง่ แตอาจคิดในแงเดียวเทานั้น สําหรับตนเอง
เปนพาลหรือเปนบัณฑิตนั้นเลยลืมคิด ถาหากเราคิดแตเพียงแงเดียว เราก็ลืมคิดเรื่อง
ตัวเรา เปนแตเพียงไมไปคบคนพาลภายนอกแลวก็ถือวาดี แตการที่เราคบคนพาลภาย
ในคือใจเราเองนั้น เราไมทราบวาคบกันมานานเทาไร ความจริงคบกันมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งบัดนี้
คนพาลภายในหมายถึงอะไร ? หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งเปนคนๆ หนึ่งที่มีจิต
เปนพาล คอยกีดกันคอยฉุดลาก คือกีดกันในทางที่ดี ไมใหทําความดีไดโดยสะดวก
สบาย หาเรื่องนั้นมาขัดของ หาเรื่องนี้มายุแหยใหลมเหลวไปตามมันจนไดเรื่อยๆ มาที่
เรียกวา “พาลภายใน” คําวา “พาล” นั้น ทางพุทธศาสนาทานหมายถึงความคิดที่
ทําใหตนและผูอื่นเดือนรอนเสียหาย ทานเรียกวาคนพาลหรือคนเขลา จะมีความรู
ความฉลาดมากนอยเพียงไรไมสําคัญ ถายังทําตนและคนอื่นใหเดือดรอนอยูแลว ความ
รูนั้นทานไมเรียกวาเปนความรูที่ดีที่ฉลาด เพราะเปนความรูที่ยังผูนั้นใหเปนคนเลวลง
ทางความประพฤติที่แสดงออก ตลอดคนอืน่ ใหไดรับความเดือนรอนเสียหายดวยความ
คิดเปนโจร ความคิดเปนขาศึก ความคิดแอบทําสิ่งไมดีแกตนอยูเนืองๆ และคลอย
ตามความคิดเห็นนั้นโดยไมยอมเห็นโทษของมัน บางครั้งถึงกับแสดงออกใหคนอื่นรู
และรังเกียจ นี่ทานเรียกวา “ใจพาลภายใน”ซึ่งมีอยูกับทุกคน จะตางกันบางก็เพียง
มากหรือนอย แสดงออกหรือไมแสดงออกใหคนอื่นรูหรือไมเทานั้น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
มากที่มีอยูกับตัวเราตลอดมา เราเคยคบคาสมาคมกับพาลตัวนี้มานานแสนนานจนบัด
นี้ เราก็ยังมีความสนิมกับพาลของเราอยู โดยไมรูสึกตัววาเรามีพาล เราคบกับพาลคือ
ความคิดและการกระทําที่เราไมรูสึกตัววาเปนความผิด ทานเรียกวา “พาลภายใน”
ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’
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จงพยายามเลือกเฟนความคิดที่เห็นวาไมดี ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง สวน
ละเอียดที่มีอยูภายในใจอันนี้ อยาปลอยใหใจสั่งสมความเปนพาล และตั้งบานเรือนอยู
บนหัวใจไปนาน ความคิดใดที่ไมดี เปนไปบนหัวใจตลอดกาล บานเรือนคือรางกาย เจา
ของคือใจที่อาศัยอยูดวยกันจะเสียความมั่นคง ทรงความดีไวไมได
ความคิดใดที่เปนไปเพื่อสั่งสมทุกขขึ้นมา ความคิดนั้นทานเรียกวา “เปนพาล”
การเชื่อหรือคลอยตามความคิดที่ไมดีไมถูกนั้น ทานเรียกวา “คบคนพาลภายใน” ซึ่ง
แยกตัวออกหางยากกวาพาลภายนอก ผูเปนบัณฑิตทานเห็นโทษทั้งพาลภายในทั้งพาล
ภายนอก และหลีกเวนไมคบและเชื่อถือ ทั้งคอยระวังอยางอยางเขมงวดกวดขัน ไม
สนิทติดจมอยูกับคนพาลทั้งสองจําพวกนั้น
ปกติคนเราทุกคนมีพาลรอบดานทั้งภายในภายนอก ความเปนอยู ความเคลื่อน
ไหว ทุกคนอยูในทามกลางแหงพาลทั้งสองจําพวกดังกลาวมา ผูตองการความสงบสุข
ทั้งทางสวนตน ครอบครัวและสวนรวม จึงควรระวังภัยจากมารทั้งสองจําพวกนั้น
เฉพาะอยางยิ่งมารภายในที่เกิดกับใจตัวเองสําคัญมาก ควรระวังเสมอ ชือ่ วาเปนผูเ ห็น
ภัยของคนพาลทั้งภายนอกภายใน และจงคบบัณฑิตนักปราชญ ซึ่งหมายถึงภายนอก
ดวยภายในดวย ดังที่เราคบครูอาจารยเพื่อนฝูงที่มีความรูดี ความประพฤติดีงาม
สม่ําเสมอ ไมเอียงซายเอียงขวา เอียงหนาเอียงหลัง อันเปนอาการแหง “อคติสี่” ซึ่ง
เปนของไมดี จะเปนญาติเปนมิตรหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได สําคัญที่ตองเปนคนดีเชื่อถือ
ได หรือฝากผีฝากไขฝากเปนฝากตายไดยิ่งเปนการดีมาก
ในบรรดาบัณฑิตที่ควรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยที่ใหอุบายสั่งสอนอันดี
งามแกเรา ชือ่ วาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมา
ยืนยัน หรือมีความรูความฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สําคัญอยูที่ความคิดความ
เห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปนเครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชน
อันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย เหลานี้ทานเรียกวา “บัณฑิต”
เปนผูควรแกการคบคาสมาคมระยะสั้นหรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ ไมเสียหายลม
จมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทางพระ
พุทธศาสนาทานหมายคนอยางนัน้ วา “บัณฑิต”
สวน “บัณฑิตภายใน” ไดแกความคิดอุบายวิธีตางๆ ที่จะเปนไปเพื่อคุณงาม
ความดีแกตนและผูอื่น นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จน
กระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเปนลําดับๆ เปนขัน้ ๆ ของสติ
ปญญา เรียกวา “บัณฑิต, นักปราชญ” เปนชั้นๆ ไปจนถึงขั้น “มหาบัณฑิต”
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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“มหาบัณฑิต”
ไดแกทานผูทรงมหาสติมหาปญญานั่นแล
เลยขั้น
“มหาบัณฑิต”ไปแลวก็ถึง “วิมุตติ” เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต”
เลยขั้นมหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอมปราชญ” ไดแกผูเฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ
คือพระอรหันต สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง นี่เปนมงคลอันสูงสุดทั้งสองอยาง
คือ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมใหคบคนพาลภายนอก ทั้งคนพาลภายใน “ปณฺฑิตานฺจ
เสวนา” ใหคบบัณฑิตนักปราชญผูเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกและภายใน พยายามฝกตัว
ใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดสิ่งที่เปนขาศึกตอใจของ
ตนนี้ เรียกวา “บัณฑิต นักปราชญ” ใหคบผูนี้ เพื่อจะไดสั่งสมสงเสริมความเปน
ปราชญใหมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับๆ เพราะอาศัยทานผูดีมีสติปญญาฉลาด “เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุดอีกขอหนึ่ง
อีกขอหนึง่ ทานกลาววา “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การเห็น
สมณะผูส งบกายวาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุดเชนเดียวกัน
คําวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไว มี ๔ ประเภท
“สมณะที่ ๑ ไดแก พระโสดาบัน สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคามี
สมณะที่ ๓ ไดแก พระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแก พระอรหันต
การเห็นสมณะเหลานี้ชื่อวาเปนมงคลอันสูงสุด นี่เปนมงคลขั้นหนึ่ง เปนสมณะ
ขั้นหนึ่งๆ จากภายนอก
ทีนี้เราพยายามทําใหแจงซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้น หรือสมณะทั้งสี่นั้น ไดแกพระ
โสดา สกิทา อนาคา อรหัตผล ขึ้นภายในจิตใจของตน นี้ชื่อวาเปนผูทําใหแจงซึ่งมรรค
ผลทั้ง ๔ รวมเปน ๘ เปนมงคลอันสูงสุด
ในมงคลสูตรที่ทานแสดงไวนี้มีแตธรรมสําคัญๆ ทั้งนั้น แตมีแยกดังที่วานี้ จง
แยกแยะพิจารณาขางนอกพิจารณาขางในเทียบเคียงกัน
เทวดาทัง้ หลายมีปญ
 หาถกเถียงกันอยูถ งึ ๑๒ ป ไมมีใครสามรถแกปญหานี้ได
เลย จึงพากันมาทูลถามปญหานี้กับพระพุทธเจา โดยที่ทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้น
แลวในโลก และเปนผูสามารถชี้แจงอรรถธรรมหรือปญหาในแงตางๆ ใหเปนที่เขาใจ
แกผูของใจทั้งหลาย จึงไดพากันมาทูลถามพระพุทธเจา ตามมงคลสูตรที่ทานยกไวเบื้อง
ตน
แตเวลาที่ทานสวดมนตทานยกเอาตั้งแต “อเสวนา จ พาลานํ”เรื่อยมาเลย ไม
ไดกลาวถึงเรื่องเทวดาทั้งหลายจากโนนจากนี้มากมาย มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหา
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ทานตัดออกเสียหมด เอาแตเนื้อๆ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการนี้ เปนคุณแกทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งหลายจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้
สูตรใดก็ตามเปนที่แนใจ หรือเปนที่สนิทกับจริตนิสัยดังที่กลาวใน ๒-๓ บท
เบื้องตนนั้นวา “ไมคบคนพาลและใหคบบัณฑิต, การเห็นสมณะใหปรากฏขึ้นภายใน
จิตใจ ชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรมอันสูงสุดไวภายในใจ
คําวา “เทวดา” ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยรูเคยเห็น คิดดูซิมนุษยดวยกัน แม
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยคนหนึ่ง สาวกอรหัตอรหันตทานก็เปนมนุษยคนหนึ่งๆ แต
ทําไมทานสามารถรูเห็นเทวดา
จนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาใหไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนลานๆ ไมใชทําธรรมดา!
บางเรื่องกลาวไวในสูตรตางๆ วา “เทวดามาฟงเทศนพระพุทธเจาไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนโกฏิๆ แลวไมใชเพียงแตเทศนวันหนึ่งวันเดียว เทศนจนกระทั่ง
พระองคปรินิพพาน ฟง “พุทธกิจ” ทานแสดงไววา “อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ” ตั้ง
แตหกทุมลวงไปแลว ทรงแกปญหาหรือแนะนําสั่งสอนเทวดาชั้นตางๆ ที่มาทูลถาม
ปญหา ทานถือเทวดาเหมือนกับมนุษยทั้งหลาย สอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษยทั้ง
หลายนีเ่ อง ทานถือเปนธรรมดาธรรมดาเชนเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปโดยธรรมดา
พระพุทธเจาทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นตางๆ ประจักษดวยพระญาณของพระ
องคคือตาทิพย เชนเดียวกับเรามองเห็นสิ่งตางๆ หรือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยตาเนื้อ
ของเรา
แตเมื่อเราไมมีตาทิพยเหมือนพระพุทธเจา ไมสามารถมองเห็นเทวดาทั้งหลาย
จึงกลายเปนปญหาโลกแตกอยางทุกวันนี้ ที่พระพุทธเจาแสดงอยางนั้นดวยพระจักขุ
ญาณของพระองค กับที่เรามาดนเดาและคาดคะเนดวยความมืดบอดของเรา จึงเปนที่
นาสลดสังเวชอยางยิ่งทีเดียว
นี่แหละระหวางคนตาดีกับคนตาบอด ระหวางคนโงกบั คนฉลาด มันผิดกันอยาง
นี้ ทั้งๆ ที่เปนมนุษยดวยกันก็ตาม พระองคสามารถสอนเทวดาอินทรพรหมยมยักษ
ตลอดถึงสัตวนรก เปรต อมนุษยมนา ไมมีจํากัดขอบเขตมีมากมายกายกอง พุทธภาระ
จึงหนักมากสําหรับพระพุทธเจา ตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจา ที่ทําประโยชน
แกโลก
พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด
ไมสามารถมองเห็นทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมอะไรตออะไร แมที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไมได แลวเราจะเอาความรูอันมืด
บอดนี่ไปเทียบกับพระพุทธเจาหรือ? ขอนี้จะเปนไปไดอยางไร พระพุทธเจาทรงมีพระ
ภาระมากขนาดไหน ยังสามารถนําภาระนั้นไปไดตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพาน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ไมมีภาระของผูใดที่จะหนักหนายิ่งกวา “พุทธกิจ-พุทธภาระ” ของพระพุทธเจาแตละ
พระองค พระพุทธเจาเปน “พุทธวิสัย” ของศาสดา นําพุทธภาระไปไดตลอดทั่วถึง
สําหรับพวกเราไมมีความสามารถอยางทาน แมแตจะสั่งสอนตนเพียงคนเดียวก็
ยังลมลุกคลุกคลาน ใหกิเลสตัณหาเหยียบย่ําทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดวันยังค่ําคืนยังรุง บาง
ทีเดินจงกรมมันก็ขี้รดบนหัวอยูที่หัวทางจงกรม นอนภาวนามันก็ขี้รดเยี่ยวรดอยูที่นอน
นั่นคนทั้งคนกลายเปน “สวม” ! เปน “ถาน” ของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถดวยความ
ไมมีสติ พิจารณาซี ดูมันตางกันไหม? พระพุทธเจากับพวกเราชาวสวมชาวถานของ
กิเลสนะ!
ถาหากจะพิจารณาแลว นําคติทานมาเปนประโยชน เปนคติเครื่องพร่ําสอนตัว
เองใหเกิดประโยชนจากธรรมที่กลาวมานี้ได มีบทสําคัญอยูวา พระพุทธเจาทําไม
สามารถสั่งสอนพระองคได แลวเปนครูของสัตวโลกทั้งสามโลกธาตุโดยตลอดทั่วถึง แต
เราจะสามารถสอนตัวเรา และแกกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจเราเพียงดวงเดียว
เทานั้น ทําไมจะทําไมได ทําไมจะปลอยตัวใหกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายขี้รดเยี่ยวรด
อยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตเล็กจนถึงเฒาแกชรา ตายไปกับขี้กับเยี่ยวของ
กิเลสคละเคลาเต็มตัวมีอยางเหรอ! มันสกปรกขนาดไหนกิเลสอาสวะนะ แลวทําไมให
มันขี้รดเยี่ยวรดเราอยูตลอดเวลา เราไมมีความขยะแขยงตอมันบางเหรอ?
เพียงเราคนเดียวก็ยังเอาตัวแทบไมรอด ก็ยังนอนยังนั่งใหกิเลสตัณหาอาสวะมัน
ขี้รดเยี่ยวรดตลอดมาในอิริยาบถทั้งสี่ ยังจะเปนสวมเปนถานมันอยูอีกหรือ? ควร
พิจารณาตัวเอง นี่เปนคติอันสําคัญที่เราจะนํามาใชสําหรับตัวเอง กิเลสมันมีอํานาจ
วาสนาขนาดไหน พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันต หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต
ครั้งพุทธกาล ทานก็เปนคนๆ หนึ่ง แตทําไมทานปราบมันได เอามันมาเปนสวมเปน
ถานได ขี้เยี่ยวรดมันได ทําไมเราจะทําไมได? คิดคนจับมันฟดมันเหวี่ยงดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียร จนมันกลายเปนสวมเปนถานของเราเสียทีไมดีหรือ?
เอา พยายามมองดู มองไปทางไหนก็มีแตหองน้ําหองสวมของกิเลส มันก็นา
สลดสังเวชเหมือนกัน เอา ฟตตัวใหดี แกใหไดกับมือ วันนี้มันอยูที่ไหนกิเลสนะ?มันอยู
ที่หัวใจเรานี่! ไมไดอยูตรงไหน แตวาเรามักจะเขาใจวา กิเลสมันเปนเพือ่ นสนิทของ
เรา และเปนเราเสียทั้งหมด นี่แหละ! ที่มันแกไมตก เพราะเห็นวากิเลสมันเปนเรา จึง
ไมกลาแตะตองทําลายมัน กลัวจะเปนการทําลายตนที่รักสงวนมากไปดวย
ถาถือวากิเลสเปนกิเลสและกิเลสเปนภัยแลว ก็มีทางแกไขได หาอุบายพิจารณา
แกไขตัวเองใหได พูดถึงการแกก็ไมมีอะไรที่จะแกยากยิ่งกวาแกกิเลส กิเลสคืออะไร?
ก็คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตนนั่นแล
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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มนุษยเรามีหัวใจ สัตวมหี วั ใจ ทําไมจะไมอยากไดอยากมี ทําไมจะไมอยากโลภ
“เมืองพอ” ของความโลภมันมีที่ไหน “เมืองพอ” ของความโกรธมันมีที่ไหน? “เมือง
พอ”ของความหลงมันมีที่ไหน? มันไมมีขอบเขต มันกวางขวางยิ่งกวาแมน้ําทองฟา
มหาสมุทร เพราะฉะนั้นมันจึงแกยาก เพราะมันกวางแสนกวางจึงเปนของแกไดยาก แต
ถึงกวางขนาดไหนก็ตาม รากฐานของสิ่งเหลานี้มันก็อยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้น ประมวล
ลงมาฆาที่ตรงนี้! ตัดรากแกวของมันออกที่ตรงนี้แลวมันก็ตายไปหมด เชนเดียวกับตน
ไมที่ถูกถอนรากแกวแลวตองตายถายเดียวฉะนั้น!
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิ่งกานสาขาของมัน แตกกิง่ แตกกาน แตกใบ
แตกดอก แตกผลออกไปมากมายเพียงใดก็ตาม มันขึ้นอยูกับตนของมัน มันมีตนมี
อาหารที่หลอเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโต แตกกิ่งแตกกานออกไปได แตถาพยายามตัดสิ่ง
สําคัญๆ ของมันซึ่งมีอยูภายในจิตใจออกแลว มันจะไมมีทางแผกระจายไปไดมากมาย
ดังที่เคยเปนมา จะคอยอับเฉาหรือคอยยุบยอบตายลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งตายหมด
โดยสิ้นเชิงหลังจากถอนรากแกว คือ “อวิชชา” ออกหมดแลว ดวยอํานาจของ “มหา
สติ มหาปญญา ศรัทธาความเพียร” ไมมีอยางอื่นที่จะยิ่งไปกวาธรรมดังกลาวนี้ ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิ่งกับการฆากิเลสทั้งสามประเภทอันใหญโตนี้ใหหมดไปจากใจ
คําวา “สมณะที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓ ที่ ๔” จะปรากฏขึ้นมาเปนลําดับๆ และปรากฏ
ขึ้นมาอยางแจงชัดประจักษใจเปน “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง ในวงผูปฏิบัติโดยเฉพาะ
“ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ” ทานผูรูทั้งหลายจะไมรูที่อื่น จะรูขึ้นกับตัวเองนี้ดวยกัน
ทั้งสิ้น เพราะธรรมะทานวางไวเปนสมบัติกลาง นี่เปนจุดที่จะตัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย
ตองสูมัน! เวลานี้เราไดสติสตังมาพอสมควรแลว ไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม
ไดศึกษาเลาเรียนมาพอสมควร ไดฟงโอวาทจากครูอาจารยมาพอสมควร ปญหาอัน
ใหญก็คือเรื่องของเราที่จะฟตตัวใหมีสติปญญาทันกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีรอยเลห
พันเหลี่ยมรอยสันพันคมภายในใจ ใหขาดลงไปโดยลําดับๆ
กิเลสขาดลงไปมากนอย
ความสุขความสบายก็คอยปรากฏขึ้นมาภายในใจ
ความเย็นใจนี้เย็นยิ่งกวาสิ่งทั้งหลายเย็น สุขใจสุกไมมีงอม สุกไมมีเปอยมีเนา สุขอยาง
สม่ําเสมอ สุขสุดยอด จึงเปน “สุข อกาลิโก”ไมมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหน เปนความ
สุขที่ยอดเยี่ยมคงเสนคงวา ไมมีสมมุติใดมาทําลายไดอีก นี่แหละที่ทานเรียกวา “ความ
สุขของนักปราชญ”
พระพุทธเจาทานทรงคนพบความสุขประเภทนี้ สาวกอรหัตอรหันตทง้ั หลาย
ทานก็คนพบความสุขประเภทนี้ ทานจึงปลอยวางความสุขสมมุติโดยประการทั้งปวง ที่
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เคยเกี่ยวของกันมา ไมเพียงแตสุข ทุกขก็ปลอยโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน เปนผูหมดหวง
ใยหมดปาชา ไมตองมาวนเวียนตาย-เกิดกันไมหยุดไมถอยในกําเนิดตางๆ ภพนอย
ภพใหญที่เรียกวา “วัฏวน”วนไปวนมา ตัดกงจักร “วัฏวน” นี้ออกจากใจเสียได เปน
ความสุขเปนความสบายอันลนพน
นี่คือความสุขของมนุษยแท สมกับภูมิของมนุษยที่มีความเฉลียวฉลาด เจอ
ความสุขนี้แลว สิ่งใดๆ ก็ปลอยไปหมด นี่ในธรรมบทที่วา “สมณานฺจ ทสฺสนํ” ก็เขา
ในจิตดวงนี้ แม “นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ก็เชนเดียวกัน การทําพระ
นิพพานใหแจง คือเวลานี้พระนิพพานถูกปดบังดวยกิเลสประเภทตางๆ จนมืดมิดทั้ง
กลางวันกลางคืน ไมมีความสงาผาเผยขึ้นภายในจิตใจแมนิดหนึ่งเลย
พระอาทิตยแมจะถูกเมฆปดบัง แสงสวางสองมาไมเต็มที่เต็มฐานไดก็ตาม แต
เปนบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปดเผยตัวออกไดอยางชัดเจน ที่เรียกวา “ทองฟา
อากาศปลอดโปรง” จิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุมหอปดบังอยูนี้ ไมมีวันปลอดโปรงได
เลย มืดมิดปดตาอยูอยางนั้น นั่นแหละทานวา “ใหทําพระนิพพานใหแจง” พระ
นิพพานก็หมายถึงจิตนั้นเองไมไดหมายถึงอะไรอื่น ที่พระนิพพานยังแจงไมไดก็เพราะ
สิ่งปดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนกอนเมฆปดบังพระอาทิตย เมื่อชําระดวย
ความเพียรมีสติปญญาเปนผูบุกเบิกแลว พระนิพพานซึ่งเปนตัวจิตลวนๆ นั้น ก็คอย
แสดงตัวออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งทําพระนิพพานแจงอยางประจักษ
นีก่ ็ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด ไมมีมงคลอันใดในโลกนี้จะสูง
ยิ่งกวาการพบสมณะสุดทายคือพระอรหัต และการทําพระนิพพานใหแจง คือถึงความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่เปนมงคลอันสูงสุด ทําใหประจักษกับใจเราเอง ทั้งจะไดรูชัดเจนวา
ศาสนาของพระพุทธเจานั้นนะสอนโลกอยางปาวๆ เลนๆ หรือวาสอนจริงๆ หรือ
ใครเปนคนเลน ใครเปนคนจริง โอวาทเปนของเลน หรือผูฟงผูถือเปนคนเลน หรือ
อะไรจริงอะไรไมจริง พิสูจนกันที่หัวใจเรา นําโอวาทนัน้ แหละเขามาพิสจู น เปนเครื่อง
มือเทียบเคียงวาอะไรจริงอะไรปลอมกันแน
เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาลวนๆ ที่ใจแลว ตําราธรรมของพระพุทธเจา แมที่
เขียนเปนเศษกระดาษซึ่งตกอยูตามถนนหนทางยังไมกลาเหยียบย่ํา เพราะนั่นเปนคํา
สอนของพระพุทธเจา เหยียบไมลง เพราะลงไดเคารพหลักใหญแลว ปลีกยอยก็เคารพ
ไปหมด พระพุทธรูปก็ตาม จะเปนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ “พุทธ ธรรม สงฆ” แลว
กราบอยางถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญแลว
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หลักใหญคืออะไร? คือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์ เพราะอํานาจแหงธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกแนวทางใหรูทั้งเหตุและผล จึงเคารพ
ไปหมด ดังทานอาจารยมั่นเปนตัวอยางในสมัยปจจุบัน
ในหองนอนใดที่ถูกนิมนตไปพัก ถามีหนังสือธรรมะอยูต่ํากวาทาน ทานจะไม
ยอมนอนในหองนัน้ เลย ทานจะยกหนังสือนั้นไวใหสูงกวาศีรษะทานเสมอ ทานจึงยอม
นอน
“นี่ธรรมของพระพุทธเจา เราอยูดวยธรรม กินดวยธรรม เปนตายเรามอบกับ
ธรรม ปฏิบัติไดรูไดเห็นมากนอยเพราะธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ํา
ทําลายไดอยางไร! ทานวา “เอาธรรมมาอยูต่ํากวาเราไดอยางไร!” ทานไมยอมนอน
ยกตัวอยางที่ทานมาพักวัดสาลวันเปนตน ในหองนั้นมีหนังสือธรรมอยู ทานไมยอม
นอน ใหขนหนังสือขึ้นไวที่สูงหมด นีแ่ หละ! ลงเคารพละตองถึงใจทุกอยาง” เพราะ
ธรรมถึงใจ
ความเคารพ ไมวาจะฝายสมมุติไมวาอะไรทานเคารพอยางถึงใจ ถึงเรียกวา
“สุดยอด” กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไมมีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกวาทาน
อาจารยมั่นในสมัยปจจุบันนี้ เห็นประจักษดวยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถใน
ธรรมก็เชนเดียวกัน แมแตรูปพระกัจจายนะ ที่อยูในซองยาพระกัจจายนะ พอทานไดมา
“โอโห ! พระกัจจายนะเปนสาวกของพระพุทธเจานี่! ทานรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว
เหนือที่นอนทาน ทานกราบ “นีอ่ งคพระสาวก นี่รูปของทาน” นั่น! “มีความหมายแค
ไหนพระกัจจายนะ จะมาทําเปนเลนอยางนี้ไดเหรอ?” แนะ! ฟงดูซิ
นี่แหละเมื่อถึงใจแลว ถึงทุกอยาง เคารพทุกอยาง บรรดาสิ่งที่ควรเปนของ
เคารพทานเคารพจริง นั่น ทานไมไดเลนเหมือนปุถุชนคนหนาหรอก เหยียบโนน
เหยียบนี่เหมือนอยางพวกเราทั้งหลาย เพราะไมรูนี่ คอยลูบๆ คลําๆ งูๆ ปลาๆ ไปใน
ลักษณะของคนตาบอดนั้นแล ถาคนตาดีแลวไมเหยียบ อันไหนจะเปนขวากเปนหนาม
ไมยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเปนโทษเปนภัยขาดความเคารพ ทานไมยอมทํา นักปราชญ
ทานเปนอยางนั้น ไมเหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไมคํานึงวาควรหรือไมควร
(เสียงเครื่องบินดังไมหยุด ทานเลยหยุดเทศน)
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กิเลส กดถ่เทศน
วงจิโปรดคุ
ต ณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กิเลสกดถวงจิต

โดยปกติอากาศภายนอกไมรบกวนประสาท เสียงตางๆ ไมมีประสาทก็สงบไม
มีการกระทบกระเทือนกัน การกระทบกระเทือนเปนสาเหตุใหเกิดทุกขดานจิตใจและ
สวนรางกาย ความสงบสงัดภายในก็ไมกวนใจ นอกจากเปน “คุณ” แกใจโดยถายเดียว
ใจที่ไมสงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยูเสมอ ความถูกรบกวนอยูเ สมอ ถาเปนน้ําก็ตองขุน
น้าํ ถาถูกกวนมากๆ ก็ขุนเปนโคลนเปนตมไปเลย จะอาบดื่มใชสอยอะไรก็ไมสะดวกทั้ง
นั้น เพราะน้ําเปนตมเปนโคลน
จิตใจที่เปนเชนนั้นก็แสดงวา ใหประโยชนแกตนไมได ขณะที่ถูกรบกวนจนถึง
เปนตมเปนโคลนอยูภายในจิตใจ ตองแสดงความรุมรอนใหเจาของไดรับความทุกข
มากเอาการ ผลของมันทําใหเปนความทุกขความลําบาก เราจะเอาความทุกขความ
ลําบากนี้ไปใชประโยชนอะไรเลา? เพราะความทุกขความลําบากภายในจิตใจนี้ โลกกลัว
กันทั้งนั้น แลวเราจะเอาทุกขนี้ไปทําประโยชนที่ไหนได ! ไมกลัวกับโลกผูดีและปราชญ
ผูแหลมคมทานบางหรือ?
การแกไขเพื่อไมใหมีอะไรกวนใจก็คือ การระวังดวยสติ ถาจิตสงบก็สบาย เชน
เดียวกับน้ําที่ไมมีอะไรรบกวน ตะกอนแมจะมีอยูก็นอนกนไปหมดเพราะน้ํานิ่งไมถูกรบ
กวนบอยๆ ยอมใสสะอาด
พระพุทธเจาผูประทานธรรมไว ทรงถือเปนสําคัญอยางยิ่งสําหรับใจในอันดับ
แรก ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรูใหมๆ ก็เล็งญาณดูจิตใจ ไมใชเล็งญาณดู
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ํา ความมั่งมีดีจนของสัตวโลกทั่วๆ ไปเลย แตทรงเล็งญาณดูจิตใจ
เปนสําคัญ เชน ผูควรจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็ว และจะมีอันตรายมา
ทําลายชีวิตในเวลาอันสั้นก็มี หรือผูมีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดและไม
มีอันตรายก็มี เหลานี้ลวนแตทรงถือเรื่องจิตเปนสําคัญ เล็งญาณก็เล็งดูจิตของสัตวโลก
วาควรจะไดบรรลุหรือไม หรือไมควรรับธรรมเลย เปนจําพวก “ปทปรมะ” คือมืดบอด
ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน เรียกวา “มืดแปดทิศแปดดาน” ไมมีกาลสถานที่
เขามาเปด เขามาเบิกความมืดนั้นออกไดเลย มืดมิดปดตาอยูภายในจิตใจ ประเภทที่
เปนเชนนี้พระองคทรงทราบ และ “ชักสะพาน” คือไมทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถาเปน
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โรค ก็คือโรคหมดหวัง แตหมอก็ยังตองรักษาโดยมารยาทดวยมนุษยธรรม จึงยังตอง
ใหออกซิเจนหรือยาอะไรๆ ไปบางตามสมควรจนกวาจะถึงกาล
สวนพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอน เพราะเปนประเภทหมดหวังโดยสิ้นเชิงแลว ที่
เรียกวา “ปทปรมะ” คือประเภทที่ไมมีทางแกไขเยียวยา รอเวลาความตายอยูเพียง
เทานั้น ประเภทนี้เปนประเภทที่มืดบอดที่สุด พระองคก็ทรงทราบ ทราบที่จิตใจนั้น
เองไมทราบที่อื่น เพราะทรงมุงตอจิตใจเปนสําคัญ
ศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษยเปนสําคัญยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้
“ประเภท อุคฆฏิตัญู” ที่จะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อพระองคประทาน
ธรรมะเพียงยอๆ เทานั้น พระองคก็ทรงทราบ และรองลงมาประเภท “วิปจิตัญู” ก็
ทรงทราบ และทรงสั่งสอนธรรมะที่ควรแกอุปนิสัยของรายนั้นๆ “เนยยะ” คือผูที่ตอง
สั่งสอนหลายครั้งหลายหน คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได พอจะนําไปได ฉุดลากไปได
พูดงายๆ “เนยยะ” ก็แปลวา พวกที่จะถูไถไปไดนั่นเอง พระองคก็ทรงสั่งสอน ผูนั้นก็
พยายามปฏิบัติตนในทางความดีไมลดละปลอยวาง ก็ยอมเปนผลสําเร็จได
สวน “ปทปรมะ” นั่นหมดหวัง ถึงจะลากไปไหนก็เหมือนลากคนตาย ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย ทั้งใสรถหรือเหาะไปในเรือบิน ก็คอื คนตายนัน่ แล ไมเกิดผล
ประโยชนอะไรในทางความดี ตลอดมรรคผลนิพพาน คนประเภทนี้เปนคนที่หมดหวัง
ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมสนใจคิดและบําเพ็ญในเรื่องบุญ บาป นรก สวรรค นิพพาน ไม
สนใจกับอะไรเลยขึ้นชื่อวา “อรรถ” วา “ธรรม” นอกจากตั้งหนาตั้งตาสั่งสมบาปนรก
ใสหัวใจใหเต็มจนจะหายใจไมออก เพราะอัดแนนดวยเชื้อไฟนรกเทานั้น เพราะนั่นเปน
งานของคนประเภทนั้นจะตองทํา เนื่องจากใจอยูเฉยๆ ไมได ตองคิดปรุงและทํางาน
พระองคทรงทราบหมดในบุคคลสี่จําพวกนี้ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเปนประจํา
ตาม “พุทธกิจ หา” ซึ่งเปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ ในพุทธกิจหาประเภทนั้น
มีการเล็งญาณตรวจดูอุปนิสัยของสัตวโลกเปนขอหนึ่ง ที่พระองคทรงถือเปนกิจสําคัญ
วา ใครที่ของตาขายคือพระญาณของพระองค และควรเสด็จไปโปรดกอน กอนที่
ภยันตรายจะมาถึงรายนั้นๆ ในไมชา ทั้งนี้หมายถึงจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น “จิต” จึง
เปนภาชนะสําคัญอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย และจิตเปนผูบงการ “จิตเปนนาย กาย
เปนบาว” จิตไดบงการอะไรแลว กายวาจาจะตองหมุนไปตามเรื่องของใจผูบงการ
เพราะฉะนั้นทางโลกเขาจึงสอน “นาย” หัวหนางานเสียกอน สอนหัวหนางานใหเขาอก
เขาใจในงานแลวก็นําไปอบรมลูกนองใหดําเนินตาม

ธรรมชุดเตรียมพรอม

ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส’’

๙๓๘๕

๘๖

ฝาย “ธรรม” เมื่อสั่งสอน “ใจ” ผูเปนหัวหนาใหเปนที่เขาใจแลว ใจก็ยึดมา
รักษากายวาจาของตน ใหดําเนินไปตามรองรอยแหงธรรมที่ใจไดรับการอบรมสั่งสอน
มาแลว การปฏิบัติตัวก็เปนไปเพื่อความราบรื่นชื่นใจ ดังนั้นใจผูเปนใหญเปนประธาน
ของกายวาจา จึงเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา พูดฟงงายก็วา แกนของคนของสัตวที่เปน
อยูก็คือใจตัวรูๆ อยูใ นรางกายนัน้ แล เปนตัวแรงงานและหัวหนางานทุกประเภท ใจจึง
ควรรับการอบรมดวยดี
ศาสนธรรมจึงสั่งสอนลงที่ใจ ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมทุกขั้นทุกภูมิ
นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คือ “วิมุตติพระนิพพาน” ไหลลงรวมที่ใจแหงเดียว เราทุก
คนมีจิตใจ
มีความรูอยูทุกขณะไมวาหลับตื่น
ความรูนั้นมีอยูเปนประจําไมเคย
อันตรธานหายไปไหนเลย เวลาหลับสนิทก็ไมใชคนตาย ความหลับสนิทผิดกับคนตาย
ผูรูก็รูวาหลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูดไดวา “หลับ ไมยุงกับสิ่งนอกๆ ใจจึงราวกับกับไมรู
อะไรในเวลาหลับสนิท แตความจริงนั้นรู เวลาหลับสนิทก็วา หลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูด
ไดวา “แหม คืนนี้หลับสนิทดีเหลือเกิน” บางคนถึงกับพูดวา “แหม เมือ่ คืนนีน้ อน
หลับสนิทเหมือนตายเลย” มันเหมือนเฉย ๆ แตไมตาย “ผูรู”อันนี้เปนอยางนั้น
ละเอียดถึงขนาดนั้นเทียว จะฝนหรือไมฝน พอตื่นขึ้นมาก็พูดไดถาสัญญาทําหนาที่ให
คือความจํานั้นนะทําหนาที่ให เราก็จําไดและพูดได ถา “สัญญา” คือความจําไมอาจทํา
หนาที่ได หลงลืมไปเสียแลว เราก็นําเรื่องราวในฝนมาพูดไมได สิ่งที่เปนไปแลวนั้นก็
เปนไปแลว รูไปแลว จําไดแลว แตมันหลงลืมไปแลวเทานั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู
คือใจนั่นเอง ใจเปนเชนนั้นแล ละเอียดมาก
การนอนอยูเ ฉยๆ ไมมีผูรับรูเชนกับคนตายแลว มันจะไปทํางานทําการ ประสบ
พบเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนเรื่องเปนราวใหฝนไปไดอยางไร มันเปนเรื่องของใจทั้งนั้นที่
แสดงตัวออกไปรูเรื่องตางๆ ใหเราจําไดในขณะที่ฝนและตื่นขึ้นมา “วันนี้ฝนเรื่องนั้น
เรื่องนี้ แตจิตที่ลงสูภวังคแหงความหลับสนิทอยางเต็มที่แลวก็ไมมีฝน ชือ่ วา “เขาสู
ภวังคแหงความหลับสนิท” คือภวังคแหงความหลับสนิททางจิตเปนอยางนี้ ถาคน
หลับสนิทก็ชื่อวาใจเขาสูภวังคความหลับสนิทอยางเต็มที่ ก็ไมมีฝนอะไร ตื่นขึ้นมาราง
กายก็มกี าํ ลัง จิตใจก็สดใส ไมมีความทุกขความรอนอะไร กําลังใจก็ดี ผิดกับการหลับ
ไมสนิท ปรากฏเปนนิมิตในฝนโนนนี่อยางเห็นไดชัด
เวลาหลับไปแลวฝนไปตางๆ นั่นคือจิตไมไดเขาสูภวังคแหงความหลับสนิท จิต
ออกเที่ยว เรๆ รอนๆ ไป ปกติของใจแลวหลับก็รู คําวา “หลับก็รู” เปนความรูใน
หลับโดยเฉพาะ สติปญ
 ญาไมเขาเกีย่ วของในเวลานั้น รูอยูโดยธรรมชาติ ไมเหมือน
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เวลาตื่น แตเวลาตื่นแลว สติปญ
 ญามีโอกาสเขาไปเกีย่ วของไดทกุ ระยะ ถามีสติ
คอยตามทราบความรูอันนั้นโดยลําดับ ใจจะแย็บไปรูสิ่งใดก็ทราบ คนมีสติดียอม
ทราบทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหว ไปรูเรื่องอะไรบาง หากไมมีสติ มีแตความรูก็ไมทราบ
ความหมายวามันรูเรื่องอะไรบาง ความไมมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ จึงไมคอยได
เรื่องอะไร ดังคนบา นัน่ เขาไมมสี ติ มีแตความรูคือใจ กับความมืดบอดแหงโมหะ
อวิชชาหุม หอโดยถายเดียว คิดจะไปไหนทําอะไร ก็ทําไปตามประสีประสาของคนไมมี
สติปญญารับผิดชอบวาถูกหรือผิดประการใด ไมใชคนที่เปนบานั้นเปนคนตาย เขาเปน
คนมีใจครองราง เขารูเหมือนกัน เปนแตเพียงเขาไมรูดีรูชั่ว ไมรูผิดรูถูกอะไรเทานั้น
เปนเพียงรูเฉยๆ คิดอยากไปอยากมาอยากอยู อยากทําอะไรก็ทาํ ไปตามความอยาก
ประสาคนบา ที่ไมมีสติปญญารับผิดชอบตัวเอง
นี่แหละความรูมันเปนอยางนั้น จิตมันเปนอยางนั้น ถาไมมีสติรักษาแลว จะไมรู
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเลย ไมมีการใครครวญเหตุผลตนปลายลึกตื้น
หยาบละเอียดอะไรไดเลย ถาไมมีสติปญญาแฝงอยูในนั้น เพียงความรูโดยลําพังก็เปน
อยางที่วานั้นแหละ ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปไดอยางงายดาย
พอมีสติขึ้นมาคนบาก็คอยหายบา เพราะมีสติรับทราบวาผิดหรือถูกตาง ๆ
ความรูที่วานี้ไมใชความรูที่บริสุทธิ์ เปนความรูของสามัญชนธรรมดา และยังลดลงไป
จากความรูข องสามัญชนตรงทีไ่ มมสี ติคอยกํากับรักษา
จึงไดเปนความรูประเภท
บาๆ บอๆ คือไมมีสติปญญาปกครองตน ไมมีอะไรรับผิดชอบเลย มีแตความรูโดย
ลําพัง จึงเปนเชนนั้น
ถามีสติสตังเปนเครื่องกํากับรักษาอยูแลว
ความรูนั้นจะเปนอยางนั้นไมได
เพราะมีผูคอยกระซิบและชักจูง มีผูคอยเรงคอยรั้งอยูเสมอ เหมือนกับรถที่มีทั้งคันเรง
มีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัย จะหมุนไปทางไหนก็ไดดวยสติดวยปญญาของคนขับ ทีค่ วบ
คุมจิตและรถอยูตลอดเวลา
สวนจิตของทานผูถึงความหลุดพนแลวนั้นไมใชจิตประเภทนี!้ ความรูเฉยๆ
ทีว่ า มีกเิ ลสแฝงนัน้ ทานก็ไมมี เปนความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ จะวาทานมีสติหรือไมมีสติ
ทานก็ไมเสกสรร ทานไมมคี วามสําคัญมัน่ หมายตามสมมุตใิ ดๆ หลักใหญกค็ อื
ความบริสุทธิ์ลวนๆ เทานั้น ซึ่งไมมีปญหาใดๆ เขาไปแทรกซึมเลย ทานเปนคนพน
สมมุติหรือนอกสมมุติแลว คําวา “ไมมีสติหรือขาดสติ” จึงไมเกี่ยวของกับจิตดวงนั้น
ใชเพียงในวงสมมุติพอถึงกาลเทานั้น
จิตของสามัญชนตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องรักษา จึงจะเปนไปในทางที่ถูกที่
ควรในกิรยิ าอาการทีแ่ สดงออก กิริยาทาทางนั้นๆ ถามีสติปญญาคอยควบคุมอยูก็นาดู
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สวยงาม การพูดการกระทําก็รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรหรือไมควร รูจักสูงรูจักต่ํา การพูด
จาก็มีเหตุมีผล ทําอะไรก็มีเหตุมีผล หลักใหญจงึ ขึน้ อยูก บั สติและปญญาเปนสําคัญ
ในตัวคน
เรานับถือพระพุทธศาสนา เราเปนชาวพุทธ คําวา “พุทธะ” หมายความวาอะไร
ที่วา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนพุทธอันเลิศโลก คือพุทธะที่บริสุทธิ์ พุทธะที่ประเสริฐ
เราถือทานเปนผูประเสริฐ นอมทานผูประเสริฐเขามาไวเปนหลักใจ มาเปนเครื่องยึด
เครื่องพึ่งพิงอาศัย เราจึงควรระลึกถึงความรูของเราอยูเสมอวา ขณะใดสติสตังไม
บกพรองไปไมมี เวลานั้นเราขาดสรณะ ขณะที่เราขาดสติประจําผูรูคือใจ แมความโกรธ
ก็โกรธมาก เวลาฉุนเฉียวก็ฉนุ เฉียวมาก เวลารักก็รักมาก เวลาชังชังมากเกลียดมาก
เพราะความไมมีสติรั้ง ถามีสติรั้งไวบาง ก็พอใหทราบโทษของมันและพอยับยั้งตัวได
ไมรุนแรง
วันหนึง่ ๆ ถามีศาสนาอยูภ ายในใจ จะประกอบหนาที่การงานอะไร ก็ราบรื่นดี
งามและเต็มเม็ดเต็มหนายไมคอยผิดพลาด เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นภายในใจ ก็มีสติปญญา
รับทราบและกลั่นกรองพินิจพิจารณา พอใหทราบทางถูกและผิดได และพยายามแกไข
ดัดแปลงพอเอาตัวรอดไปได
พูดตามความจริงแลว ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชเปนสิ่งที่จะทําคนใหเสียหาย
ลมจม แตเปนสิ่งที่ฉุดลากคนใหขึ้นจากหลมลึกไดโดยไมสงสัย เมื่อมีอุปสรรคหรือเกิด
ความทุกขความลําบากประการใด ธรรมะยอมชวยโดยทางสติปญญาเปนสําคัญ เพราะ
พระพุทธเจามิไดทรงสอนใหคนจนตรอกจนมุม แตสอนใหมีความฉลาดเอาตัวรอดได
โดยลําดับของกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
จิตเปนรากฐานสําคัญในชีวิต กรุณาพากันทราบอยางถึงใจ ความรูที่มีประจําตัว
เรานี้แล แมจะจับตองความรูไมไดเหมือนวัตถุตางๆ ก็ตาม ก็คอื ความรูอันนี้แลที่เปน
รากฐานแหงชีวติ และเปน “นักทองเที่ยว” ในวัฏสงสาร จะเคยเปนมานานขนาด
ไหนก็คอื ผูน ้ี จะสิ้นสุดวิมุตติตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดตายทั้งหมดออกได ก็
เพราะจิตดวงนี้ไดรับการอบรมและซักฟอกสิ่งที่เปนภัย อันเปนเหตุใหเกิดใหตายอยู
ภายในออกไดโดยไมเหลือ จึงหมดเหตุหมดปจจัยสืบตอกอแขนงโดยสิ้นเชิง ทีนี้คํา
วา “ใจ เปนนักทองเที่ยว”ก็ยุติลงทันที
เวลาทีม่ กี เิ ลสอยูภ ายในใจ ไมวาใครตองเตรียมพรอมอยูเสมอที่จะไปเกิดใน
ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ เมื่อตางทราบอยูแกใจเชนนี้ จึงควรทําความระมัดระวัง
และศึกษาปฏิบัติตอเรื่องของจิตใหเพียงพอ ในการดําเนินใหถกู ตองตามหลักของ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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พระพุทธศาสนาอยางแทจริง นอกจากนั้นยังจะนําอรรถธรรมนี้ไปใชเปนประโยชนแก
สังคมอยางกวางขวาง ตามกําลังความสามารถของตนอีกดวย
ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องพยุงโลกใหมีความสงบรมเย็น ไมใช
เปนเครื่องกดถวง ดังที่คนจํานวนมากเขาใจกันวา “ศาสนาเปนเครื่องกดถวงความ
เจริญของโลก” ความจริงก็คือผูที่วานั้นเองเปนผูกดถวงตัวเอง และกดถวงกีดขวาง
ความเจริญของโลก ไมใชผูถือศาสนาและปฏิบัติศาสนา เพราะพระพุทธเจาไมใชผูกด
ถวงโลก! ธรรมไมใชธรรมกดถวงโลก พระสงฆสาวกอรหันตไมไดเปนผูกดถวงโลก
ทานไมเปนภัยตอโลกเหมือนคนไมมีศาสนา ซึ่งกําลังเปนภัยตอโลกอยูเวลานี้ ศาสน
ธรรมจะสิ้นสูญไปจากโลก ก็เพราะคนประเภทไมมีศาสนาเปนผูทําลาย
เมื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมเปนภัยตอโลกแลว จะวาเปนสิ่งที่โลก
นากลัวไดอยางไร และจะกดถวงโลกจะทําความทุกขรอนใหแกโลกไดอยางไร? ขอ
สําคัญก็ความคิดเชนนั้นของบุคคลผูนั้นแลคือความเปนภัยแท ผูที่หลงผิดคิดเชน
นั้น คนนั้นคือผูเปนภัยแกตนและสวนรวมแทไมอาจสงสัย
การเชื่อถือในคําของบุคคลที่เปนภัยนั้น
ยอมจะมีความเสียหายแกผูอื่นไมมี
ประมาณ เพราะระบาดไปเรื่อยๆ นั้นแลคือภัยแทที่เห็นไดอยางชัดเจน
สวนศาสนธรรมมิไดเปนภัย ถาธรรมเปนภัยแลว พระพุทธเจาวิเศษไดอยางไร
ถาธรรมเปนภัยพระพุทธเจาก็ตองเปนภัยตอพระองคและตอโลก แมพระสงฆก็ตอง
เปนภัยอยางแยกไมออก เพราะสามรัตนะนี้เกี่ยวโยงกันอยางสนิท แตนี่ไมปรากฏ
ปรากฏแตวาพระพุทธเจา พระสาวก เสด็จไปที่ใด ประทานธรรม ณ ที่ใด สัตวโลกมี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ไมมีใครเบื่อหนายเกลียดชังทาน หากจะมีก็คือผูเปน
ขาศึกแกพระศาสนาและแกประชาชนเทานั้น
สวนมากที่ประจักษในเรื่องความเปนภัยนั้นเห็นๆ กัน แตคนไมมีธรรมในใจนั้น
แล เปนภัยทั้งแกตนและแกสวนรวม เพราะสติปญญาเครื่องระลึกรูบุญบาปไมมี คุณคา
ของใจไมมี ถูกความเสกสรรทางวัตถุทับถมจนมองไมเห็น การแสดงออกจึงรักก็เปนภัย
เกลียดก็เปนภัย โกรธก็เปนภัย ชังก็เปนภัย อะไรๆ เปนภัยหมดเพราะจิตเปนตัวภัย
ดวย.“ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ผูนี้แลคือผูเปนภัย เพราะกิเลสตัวทับถม
เหลานี้พาใหเปนภัย
ศาสนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายโดยตรงอยูแลว เมื่อเปนเชน
นั้นจะเปนภัยไดอยางไร หากเปนภัยแลวจะแกสิ่งไมดีเหลานั้นไดอยางไร

ธรรมชุดเตรียมพรอม
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พระพุทธเจาทรงแกสิ่งเหลานี้ไดแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลืออยูเลยในพระทัยขึ้น
ชื่อวาภัยดังที่กลาวมา จนเปนผูบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธทั้งดวง จึงเรียกวาเปน “ผูเลิศ” “ผู
ประเสริฐ”
พระธรรมของพระองคกเ็ หมือนกัน “ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรม “กระจางแจง
ภายในจิต”
สังโฆเปนผูทรงไวซึ่งความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งดวง
ดวยความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นําศาสนธรรมที่ปราศจากภัยมาสอนโลก
ทําไมศาสนธรรมจะเปนเครื่องกดถวงโลกและเปนภัยตอโลก นอกจากผูส าํ คัญ
วาศาสนาเปนภัยนั้นแลเปนตัวภัยแกตัวและสังคม เพราะความสําคัญเชนนีเ้ ปนความ
สําคัญผิด!
อะไรที่พาใหผิด? ก็คือหัวใจที่เปนบอเกิดแหงความคิดนั้นแล เปนตนเหตุแหง
ความผิดหรือเปนผูผิด การแสดงออกมานั้นจึงเปนความผิด หากไมเปนความผิดเรา
ลองนําความคิดเชนนี้ไปใชในโลกดูซิ โลกไหนจะไมรอนเปนฟนเปนไฟไมมี แมตัวเองก็
ยังรอน
หากนําศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนและไดทรงบําเพ็ญ
มาแลวจนไดตรัสรู โลกจะเปนภัย โลกจะเดือดรอนไดอยางไร? โลกวุน วายมันถึงเกิด
ความทุกขความรอน พระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหวุนวาย แตสอนใหมีความสงบรม
เย็น ใหเห็นอกเห็นใจกัน ใหรูจักรักกัน สามัคคีกลมกลืนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเสมอ
ใหรูจักเหตุจักผล รูจักเขารูจักเรา เพราะโลกอยูดวยกัน ไมใชอยูคนหนึ่งคนเดียว อยู
ดวยกันเปนหมูเปนคณะ ตั้งเปนบานเปนครอบครัว เปนตําบลหมูบาน เปนอําเภอเปน
จังหวัด เปนมณฑลหรือเปนภาค เปนเขตเปนประเทศ ทั้งประเทศนั้นประเทศนี้ ลวน
แตหมูชนที่รวมกันอยูทั้งนั้น ซึ่งควรจะเห็นคุณคาของกันและกัน และของการอยูรวมกัน
ดวยธรรม มีเมตตากรุณาธรรม เปนมาตรฐานของการอยูรวมกันของคนหมูมาก
คนที่อยูดวยกันไมเห็นอกเห็นใจกัน มีแตความเบียดเบียนทําลายกัน มีแตความ
คับแคบเห็นแกตัวจัด ยอมเปนการทําลายคนอื่น เพราะความเห็นแกตัว แมไมทําลาย
อยางเปดเผยก็คือการทําลายอยูนั่นแล จึงทําใหเกิดความกระทบกระเทือนกันอยูเสมอ
ในสังคมมนุษย ขึ้นชื่อวา “คนคับแคบ เห็นแกตัวจัด” จะไมทําใหคนอื่นเดือดรอนฉิบ
หายนั้นไมมี! ไมวาที่ใดถามีคนประเภทนี้แฝงอยูดวย สังคมยอมเดือดรอนทุกสถานที่
ไป เพราะคนประเภทนี้เคยเปนภัยแกสังคมมามาก และนานจนประมาณไมได สังคมจึง
รังเกียจกันเรื่อยมาจนปจจุบันนี้
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ที่ธรรมทานสอนไมใหเบียดเบียนกัน
ก็เพราะหัวใจมนุษยมีคุณคาดวยกัน
ตลอดสมบัติแตละสิ่งละอยางซึ่งอยูในครอบครอง ดวยเปนของมีคุณคาทางจิตใจอยู
มาก จึงไมควรทําจิตใจกันใหกําเริบ เพราะใจของใครๆ ก็ตองการอิสรภาพเชนเดียวกัน
ไมประสงคความถูกกดขี่บังคับดวยอาการใดๆ ซึ่งลวนเปนการทําลายจิตใจกันใหกําเริบ
อันเปนสาเหตุใหกอกรรมกอเวรไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เพียงสัตวเขายังกลัวตาย เขายัง
กลัวความเบียดเบียนการทําลาย
มนุษยอยูดวยกันไมกลัวการเบียดเบียน ไมกลัวการทําลาย ไมกลัวการเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมกลัวการดูถูกเหยียดหยามกัน จะมีไดหรือ! สิ่งเหลานี้ใครก็ไมปรารถนา
กันทั้งโลก
การที่ทําใหเกิดความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน จนโลกหาความสงบไมได
เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ และจะเปนไปโดยลําดับไมมีที่สิ้น
สุด เพราะอะไรเปนเหตุ ถาไมใชเพราะความเห็นแกตัว อันเปนเรื่องของกิเลสตัว
สกปรกตัวหยาบๆ นี้จะเปนเพราะอะไร
ความผิดถูกดีชั่วตางๆ พระพุทธเจาทานทรงสอนไวหมด ทานมีพระเมตตา
กรุณาสุดสวนแกมวลสัตวทุกประเภทแมปรมาณู ก็ไมใหเบียดเบียนทําลายกัน เพราะมี
กรรม มีวิบากแหงกรรม อยางเต็มตัวดวยกัน อยูดวยกรรมไปดวยกรรม สุขทุกขดวย
กรรมเหมือนกัน ควรนับถือกันเปนความเสมอภาค ดังในธรรมวา
“สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ไมใหเบียดเบียนทําลาย
กัน” เปนตน
เมื่อตางคนตางเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจ และสมบัติของกันและกันเชนนี้
ยอมไมเบียดเบียนกัน เพราะทํากันไมลง เมื่อตางคนตางมีความรูสึกอยางนี้แลว โลกก็
เย็น อยูดวยกันอยางผาสุก มีการยอมรับผิดรับถูก มีหลักธรรมเปนกฎเกณฑ ตางคน
ตางระมัดระวัง ไมหาเรื่องหลบหลีกปลีกกฎหมายและศีลธรรมกัน เปนหลักปกครองให
เกิดความรมเย็นผาสุก
เชนไมยอมรับความจริงดังที่เปนอยูเวลานี้
และที่เคยเปนเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ไมมีใครกลาเปนกลาตายตัดหัวธรรม ดวยการยอมรับความจริง แมไปฉกไป
ลักเขามาหยกๆ เวลาถูกจับตัวไดกแ็ กตวั วา “เขาหาวา” คนเราถารับความจริงแลวจะ
วา “เขาหาวา....” ไปทําไม! ขายตัวเปลาๆ ! แมคนติดคุกติดตะรางลองไปถามดูซิวา
“นี่เปนอะไรถึงตองมาติดคุกติดตะรางละ?” ตองไดรับคําตอบวา “เขาหาวาผมลัก
ควาย” เปนตน เมื่อถามกลับวา “เราไมไดลักควายของเขาจริงๆ หรือ?” “ลักจริงๆ”
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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แนะ! ลักจริงๆ ทําไมบอก “เขาหาวา....” ทั้งนี้เพราะไมยอมรับความจริง เนื่องจาก
ความเห็นแกตัว กลัวเสียเกียรติ ขายขี้หนา วาเปนคนเลวทรามหยามเหยียด อายเพือ่ น
มนุษยนั่นแล แตการพูดโกหกไมยอมรับความจริงซึ่งเปนความผิดสองซ้ํานั้น ไมพึง
เฉลียวใจและอายบาง ความเปนมนุษยผูดีจะไดมีทางกระเตื้องขึ้นมาบาง
เหลานี้เปนเรื่องของกิเลสความเห็นแกตัว เห็นแกได จึงทําใหหมดยางอายโดย
สิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนของสกปรกเลวทรามในวงผูดีมีศีลธรรมในใจ สิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
กดถวง เปนสิ่งทําลายจิตใจและทําลายสมบัติของเพื่อนมนุษยดวยกัน สิ่งสกปรกรก
รุงรังเหลานี้ ผูมีจิตใจใฝต่ําชอบมันอยางยิ่ง ทั้งที่มันใหโทษมากไมมีประมาณ มีมากมี
นอยก็ทําความกระทบกระเทือน และทําความฉิบหายแกผูอื่นไมสงสัย
จึงขอตั้งปญหาถามตัวเองเพื่อเปนขอคิดวา “เหลานี้หรือที่วาโลกเจริญ?”
เจริญดวยสิ่งเหลานี้หรือ? อันนี้หรือที่เรียกวา “เชิดชูกนั และกัน และเชิดชูโลกให
เจริญ?”
คําตอบ “จะเชิดชูโลกอยางไร เวลานี้โลกกําลังรอนเปนฟนเปนไฟ ยังไมทราบ
วามันกดถวงอยูหรือ? นั่น! สวนศาสนามีบทใดบาทใดทีส่ อนใหโลกเบียดเบียนกัน ให
เกิดความเดือดรอนวุนวายแกกัน เพียงสังเกตตามความรูสึกธรรมดาก็ไมปรากฏเลย”
ทีนี้ทํา “โอปนยิโก” นอมขางนอกเขามาขางในเพื่อใหเกิดประโยชน ไมเสียหาย
ไปเปลา” การแสดงธรรมมีทั้งขางนอกขางใน ขอสําคัญก็ใหนอมเขามาเปนสาระสําหรับ
เรา
การแสดงนั้นก็เพื่อแยกขางนอกใหดูเสียกอน แลวยอนเขามาขางใน เวลานี้ขาง
ในของเราเปนอยางไรบาง? “สวัสดีมีชัยอยูหรือเปนประการใดบาง?” “เวลานีก้ เิ ลส
ประเภทตางๆ ที่เปนเจาอํานาจกดถวงจิตใจเรามีบางไหม? โลกแหงขันธ และระหวาง
ขันธกบั จิต สวัสดีมีชัยอยูหรือ? ไมกดถวงใจของผูเปนเจาของขันธหรือ?
จงดูใหดีดวยสติ พิจารณาดวยปญญาอยางรอบคอบ ขณะใดที่สติปญญา
ประลาตไปจากใจ ขณะนั้นแลเราไดรับความทุกขความเดือดรอน เพราะถูกกดถวงย่ํายี
โดยอาการตางๆ ของกิเลสทั้งหลาย ขณะใดมีสติปญญารักษาใจไมเผลอตัว แมสติ
ปญญาจะยังไมเพียงพอกับความตานทาน หรือปราบปรามสิ่งเหลานั้นใหหมดไป เราก็
ยังพอยับยั้งได ไมทุกขถึงขนาด หรือไมทุกขเสียจนเต็มเปา ยังพอลดหยอนผอนเบากัน
บาง ยิ่งมีสติปญญาพอตัวแลว ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาเปนขาศึกตอใจไดเลย! พอขยับ
ตัวออกมาก็ถูกปราบเรียบในขณะนั้น
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นี้แลผูมีธรรมครองใจเปนอยางนี้ ใจเปนอิสระเพราะธรรมครองใจ ใจมีความ
สงบสุขไดเพราะการรักษาใจดวยธรรม
ตลอดถึงความหลุดพนจากความกดถวงทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวง ก็เพราะการปฏิบัติธรรม เพราะรูธรรม เพราะเห็นธรรม
ประจักษใจไมสงสัย ลูบๆ คลําๆ ดังที่เคยเปนมาในขั้นเริ่มแรก
ธรรมอยูในสถานที่ใด ตองเย็นในสถานที่นั้น ธรรมอยูที่ใจ ใจยอมชุมเย็นผาสุก
ทุกอิริยาบถไมมีสิ่งรบกวน เมื่อจิตกาวเขาถึงขั้นธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม ยิ่งเย็น ไม
มีกาลสถานที่เขามาเกี่ยวของเลย เย็นเต็มที่เต็มฐาน ก็คือใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ นั่น
แล
เราคิดดูซิ ธรรมบทใดแงใดที่ทําความกดถวง ทําโลกใหมีความทุกขความเดือด
รอน ไมปรากฏแมแตนิดหนึ่ง! การทําใหเราและโลกเดือดรอนวุนวายระส่ําระสายจน
แทบไมมีที่ปลงวาง ก็เพราะมันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนเจาการ!
ผูปฏิบัติทั้งหลายที่มีสติปญญาประคองตัว
กิเลสแสดงออกมามากนอยยอม
ทราบทันที และเริ่มแกไขถอดถอนไมนอนใจ จนไมมีอะไรแสดงแลวก็อยูเปนสุข ดัง
ปราชญวา “ฆากิเลสไดแลวอยูเปนสุข” ถาพลิกกลับก็วา “ฆากิเลสไมไดยอมเปนทุกข
ทั้งอยูทั้งไป ทั้งเปนทั้งตาย!” ฉะนั้นพวกเราตองสรางสติปญญาใหดี เพื่อตอสูกิเลสที่มี
อยูภายในตัว จงระวังอยาใหมันกลอมเสียหลับทั้งคืนทั้งวัน ทั้งยืนเดินนั่งนอน ใหมีเวลา
ตืน่ บาง ใหมีเวลาตอสูกับเขาบาง ถามีการตอสูกัน คําวา “แพ ชนะ” ก็จะปรากฏขึ้นมา
ไมหมอบราบเสียทีเดียว เพราะไมมีการตอสู มีแตหมอบราบ และเชื่อมันไปหมด กิเลส
วายังไงเชื่อไปหมด หากมีการตอสูบาง ก็มีแพมีชนะสับปนกันไป ตอไปก็ชนะเรื่อยๆ
ชนะไปเรื่อยๆ และชนะไปเลย ใจเปนอิสระเต็มภูม!ิ
นี่อํานาจแหงศาสนธรรมที่ผูนํามาปฏิบัติเปนอยางนี!้ เปนที่เชื่อใจ เปนที่แนใจ
ได ไมมีอะไรที่จะแนใจไดยิ่งกวาศาสนธรรม ถาเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถเราก็
เชื่อใจเราได เมื่อบรรลุถึงขั้น “จิตบริสุทธิ์” แลวก็แนนอนตลอดเวลาไมสงสัย ไมอยาก
ไมหิวโหยกับอะไรทั้งนั้น ไมอยากรูไมอยากเห็น ไมอยากศึกษากับใครๆ วานาจะเปน
อยางนัน้ นาจะเปนอยางนี้ อยากรูนั้นอยากรูนี้ เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกตอไป!
รูทุกสิ่งทุกอยางอยูภายในใจ เมื่อเต็มภูมิความรูความเห็นแลว ก็ไมอยากไมหิว
โหย ไมมีอะไรรบกวนใจก็แสนสบาย ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อยูส ถาน
ที่ใดไปสถานที่ใดจงทราบเสมอวา ความผิดถูกชั่วดีนั้นอยูกับเรา การละวางในสิ่งที่ควร
ละวาง และการสงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม ก็อยูที่ตัวของเรา ไปไหนใหมวี ดั อยาให
ปราศจากวัด อยางทานอาจารยฝนทานเคยวา “วัดที่นั่น วัดที่นี่ วัดอยูภายในใจ”
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ทานพูดถูก ใหมีวัดอยูภายในจิตใจเสมอ คือ “วัตรปฏิบัติ” มีสติ ปญญา
ศรัทธา ความเพียร ใครควรดูเหตุดูผลอยูเสมอ เวลานั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะ
วาบาวาบอก็ตาม ขอสําคัญผูรับผิดชอบเรานี้คือเราเอง อยาเปนบาไปกับเขาก็แลวกัน
ถาเราไมเปนบาเสียอยางเดียว คนเปนรอยๆ คนจะมาติเตียนหรือกลาวตูวาเราเปนบา
เปนบอ คนรอยๆ คนนั้นนะมันเปนบากันทั้งนั้นแหละ! เราไมเปนบาเสียคนเดียวเราก็
สบาย
นี่แหละเปนคติหรืออุดมการณอันสําคัญ ฟงแลวจงพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ
เวลาถูกใครวาอะไรก็ใหคํานึงถึงพระพุทธเจา อยาไปโกรธไปเกรี้ยวใหเขา ความโกรธให
เขาก็คือไฟเผาตัว ความไมพอใจใหเขาก็คือไฟเผาตัวไมใชเผาที่ไหน มันเผาที่นี่กอนมัน
ถึงไปเผาที่อื่น ใหระมัดระวังไฟกองนี้อยาใหเกิด!
เราจะไป “สุคโต” นั่งรถนั่งราไปก็สุคโตเรื่อยไป นัง่ ในบานก็สคุ โต อยูก ส็ บาย
อยูท ไ่ี หนก็สบาย เวลาตายก็เปนสุข ไมวุนหนาวุนหลังดิ้นพลานอยูราวกับลิงถูกลูกศร
ซึ่งดูไมไดเลยในวงปฏิบัติ
ฉะนั้นจงระวังไวแตบัดนี้ ปฏิบัติใหเต็มภูมิแตบัดนี้! คําวา “อาชาไนย” หรือ
“ราชสีห” จะเปนใจของเราผูปฏิบัติเสียเอง!
เอาละ การแสดงธรรมก็พอสมควร!
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กำาจัดกิเลส เทศน
พ้นโปรดคุ
ทุกณข์เพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
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เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุเมืล่อณ
วันวัทีด่ ป่๔าบ้ธันานตาด
วาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กําจัดกิเลสพนทุกข

ที่ทานพูดวา “โลก” ก็คือหมูสัตว “สตฺต” แปลวาผูของ ผูยังติดยังของ อะไร
ทําใหของ? เพียงเทานั้นก็ทราบแลว ทานพรรณนาไวหลายสิ่งหลายอยางหลายภพ
หลายภูมิ ลวนแตภูมิสถานที่ที่ใหจิตติดจิตของและจะตองไปทั้งนั้น ทานจึงวาจิตนี้เปน
นักทองเที่ยว เพราะเที่ยวไปไมหยุดไมถอย กลัวหรือกลาก็ตองไป เพราะกําลังตกอยูใน
ความเปนนักตอสู ขึ้นชื่อวา “นัก” แลวมันตองตอสูอยางไมลดละทอถอย ถาไมเปน
อยางนั้นก็ไมเรียกวา “นัก” คือสูไมถอย
ภพภูมิตางๆ ไปเกิดไดทั้งนั้น แมแตนรกอเวจีซึ่งเปนสถานที่มีทุกขเดือดรอน
มากผิดทุกขทั้งหลาย จิตยังตองไปเกิด! อะไรทําใหจิตเปนนักตอสู?
เชื้อแหงภพชาติคือกิเลสทั้งมวลนั่นเอง ที่ทําใหสัตวทํากรรม กรรมเกิดวิบาก
เปนผลดีผลชั่ว วนไปเวียนมาในภพตางๆ ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ วาจะหลุดพน
จากความเกิดในภพนั้นๆ ไดเมื่อใด เกิดเปนภพอะไรตัวประธานก็อยูที่ “ใจ” เปนผูจะ
ไปเกิด เพราะอํานาจกิเลส กรรม วิบาก พาใหเปนไป
ในโลกเรานี้มีสัตวเกิดมากนอยเพียงไรใครจะไปนับได! เพียงในบริเวณวัดนี้
สัตวตางๆ ที่สุดวิสัย “ตาเนื้อ” จะมองเห็นไดมีจํานวนมากเทาใด สัตวที่เกิดที่อยูในที่
มองเห็นไดดวยตาเนื้อนี้ก็มี ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อ เพราะละเอียดก็มี แม
แตสัตวเล็กๆ ซึ่งเปนดานวัตถุ แตไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อก็มี สัตวที่เกิดเปน
“ภพ” เปนทั้งลี้ลับทั้งเปดเผยในโลกทั้งสามจึงมีมากมาย ถาเปนสิ่งที่มองเห็นดวยตา
เนื้อไดแลว จะหาที่เหยียบย่ําลงไปไมไดเลย เต็มไปดวยจิตวิญญาณของสัตว เต็มไป
ดวยภพดวยชาติของสัตวประเภทตางๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เต็มไปทั้งสามภพสามภูมิ
แมแตชองลมหายใจเรายังไมวาง
ในตัวของเรานี้ก็มีสัตวชนิดตางๆ อยูมากจนนาตกใจ ถามองเห็นดวยตาเนื้อ
เชน เชื้อโรค เปนตน ไมเพียงแตวิญญาณ คือจิตเราดวงเดียวที่อาศัยอยูในรางนี้เทานั้น
ยังมีอีกกี่พันกี่หมื่นวิญญาณอาศัยอยูในรางนี้ดวย ฉะนั้นในรางกายเราแตละคน จึงเต็ม
ไปดวยวิญญาณปรมาณูของสัตวหลายชนิดจนไมอาจคณนา มีอยูทุกแหงได เพราะมี
มากตอมาก และละเอียดมากจนไมสามารถเห็นไดดวยตา ฟงไดดวยหู
ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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ในอากาศกลางหาว ในน้าํ บนบก ทั่วทิศตางๆ มีสัตวเต็มไปหมด แลวยังมัว
สงสัยอยูหรือวา “ตายแลวสูญไมไดเกิดอีก” ก็อะไรๆ มันเกิดอยูเวลานี้เกลื่อนแผนดิน
ภพหยาบก็มีมนุษย ซึ่งกําลังหาโลกจะอยูไมได ยังจะมาสงสัยอะไรอีก
ความเกิดก็แสดงใหเห็นอยูทุกแหงหน ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทัง้ ในน้าํ บนบกมีไป
หมด ตลอดบนอากาศ ยังจะสงสัยอยูหรือวาตายแลวไมเกิด แลวอะไรมันมาเกิด ดูเอาซี
เครื่องยืนยัน “ไมสูญ” มีอยูกับทุกคน ถาสัตวตายแลวสูญดังที่เขาใจกัน สัตวเอาอะไร
มาเกิดเลา? ลงตายแลวสูญไปจริงๆ จะเอาอะไรมาเกิดได สิ่งที่ไมสูญนั้นเองพาใหมา
เกิดอยูเวลานี้ ไปลบลางสิ่งที่มีอยูใหสูญไปไดอยางไร ความจริงมันมีอยูอยางนั้น ที่ลบ
ไมสูญก็คือความจริงนั่นแล
จะมีใครเปนผูฉลาดแหลมคม
รูไดละเอียดลออทุกสิ่งทุกอยางตามสิ่งที่มีอยู
เหมือนพระพุทธเจาเลา?
พวกเราตาบอดมองไมเห็นตัวเอง ไดแตลูบคลําไปลูบคลํามา คลําไมเจอก็วาไม
มี แตไปโดนอยูไมหยุดหยอนในสิ่งที่เขาใจวาไมมีนั้น ตางคนตางโดน “ความเกิด”
อยางไรละ โดนกันทุกคนไมมีเวน เหมือนเราไมเห็น เดินไปเหยียบขวากเหยียบหนาม
นั่นนะ เราเขาใจวาหนามไมมีขณะที่เหยียบ แตก็เหยียบหนามที่ตนเขาใจวาไมมีนั่น
แหละ มันปกคนผูไมเห็นแตไปเหยียบเขา เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวา ควรเชื่อแลวหรือ
ความรูความเห็นอันมืดบอดของตัวเองนะ เพียงหนามอันเปนของหยาบๆ ยังไมเห็น
และไปเหยียบจนได ถารูวาที่นั่นมีหนามจะกลาไปเหยียบไดอยางไร เชน หัวตอไปโดน
มันทําไม ไมไปโดนมันทําไม ถาแนใจวามีใครจะกลาไปโดน ใครจะกลาไปเหยียบหนาม
ซึ่งไมใชเรื่องเล็กนอย มันเปนเรื่องเจ็บปวดขนาดไหน แลวทําไมถึงโดนกันเรื่อยๆ เลา?
ก็เพราะความเขาใจวาหนามไมมีนั่นเอง
ฉะนั้นสิ่งตางๆ จึงไมอยูในความสําคัญวามีหรือไมมี มันอยูที่ความจริงอยาง
ตายตัว ไมมใี ครอาจแกไขใหเปนอืน่ ไปได
นี่ก็เหมือนกันเรื่องภพเรื่องชาติของคนและสัตว มีเกิดใหเห็นมีตายใหเห็นอยู
เกลื่อนแผนดิน เฉพาะในโลกเรานี้ก็เห็นเกลื่อนแผนดินอยูแลว เมื่อเปนเชนนี้จะปฏิเสธ
จะไปลบลางไดอยางไรวามันไมเกิด วามันตายแลวสูญสิ้นไป
เราไมเชื่อพระพุทธเจา แตเราเชื่อเราเปนอยางไรบาง? ผลของมันที่แสดงตอบ!
ความรูความเห็นของเรามีสูงต่ําหรือแหลมคมขนาดไหนถึงจะเชื่อตนเอง จนสามารถลบ
ลางความจริงทั้งหลายที่มีอยูใหสูญไปตามความรูความเห็นของตน ทั้งๆ ที่ตนไม
สามารถรูความจริงนั้นๆ ทําไมจึงสามารถอาจเอื้อมไปลบลางสิ่งที่เคยมีอยูใหสูญไปเมื่อ
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เราไมรู ลบเพือ่ เหตุผลอันใด? ความรูนี่มันโงสองชั้นสามชั้น แลวยังจะวาตนฉลาดอยู
หรือ?
ถามุงตองการความจริงดวยใจเปนนักกีฬา ก็ควรยอมรับตามความจริงที่ปรากฏ
อยู ลองคิดดู มีนักปราชญที่ไหนบางสอนอยางถูกตองแมนยําตามหลักความจริงเหมือน
พระพุทธเจา จะแหกันไปหาที่ไหน ลองไปหาดูซี หมดแผนดินทั้งโลกนี้จะไมมีใคร
เหมือนเลย ใครจะมาสอนใหตรงตามหลักความมีความเปนและความจริงดังพระพุทธ
เจา แนใจวาไมมี!
ประการสําคัญก็คือการคิดวา “ตายแลวสูญ” นั้นเปนภัยอันตรายแกผูคิดและผู
เกี่ยวของไมมีประมาณ เพราะคนเราเมื่อคิดวาตายแลวสูญยอมเปนคนสิ้นหวัง อยากทํา
อะไรก็ทําตามใจชอบในเวลามีชีวิตอยู สวนมากก็มักทําแตสิ่งที่เปนโทษเปนภัยแกตัว
เองและผูอื่น เพราะชาติหนาไมมี ทําอะไรลงไปผลจะสนองตอบไมมี ฉะนั้นความคิด
ประเภทนี้จึงทําคนสิ้นใหหวัง หลังจากนั้นก็ทําอะไรแบบไมคํานึงดีชั่ว บุญบาป นรก
สวรรค พอตายแลวก็ไปเกิดในกําเนิดสัตวผูสิ้นทา เชน สัตวนรก เปนตน อยางชวย
อะไรไมได ทั้งนี้พวกเรายังไมเห็นเปนของสําคัญอีกหรือ? ถายังไมเห็นศาสนธรรมซึ่ง
เปนของแทของจริงวาเปนของสําคัญ ตัวเราเองก็หาสาระอะไรไมไดนั่นเอง ในขณะ
เดียวกันการปฏิเสธความจริงก็เทากับมาลบลางสารคุณของเราเอง
กลายเปนคนไม
สําคัญ คนไมมีสารคุณ คนหมดความหมาย คนทําลายตัวเอง ชนิดบอกบุญไมรับ
เพราะความคิดที่ลบลางความจริงที่มีอยูนั้นเปนความคิดทําลายตนเอง
สิ่งที่มีความ
หมายแตไปลบลางสิ่งที่จริง แตไปขัดความจริง สุดทายก็สะทอนกลับสิ่งที่จริงมาหาตัว
เอง เปนผูรับเคราะหกรรมเสียเองโดยไมมีใครอาจชวยได กลายเปนคนขาดทุนทั้งขึ้น
ทั้งลองซี!
พวกเรานับวาดีมาก วาสนาเรามีความดีคุมครองถึงไดมาพบพระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาที่ถูกตองตายตัว บอกขวากหนามใหสตั วโลกรูแ ละหลบหลีกกัน และบอก
สวรรค นิพพาน ใหสัตวโลกไดไป ไดนอมใจเขามาประพฤติปฏิบัติ ถวายกาย วาจา ใจ
ตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอยางกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดํารงตนอยูดวยศีลดวย
ธรรม ประพฤติคุณงามความดีตลอดมา เพื่อเปนการเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีของตนๆ
ใหสูงสงยิ่งขึ้นไป
ผูไมมีโอกาสทําไดอยางนี้มีจํานวนมากมาย อยากจะพูดวา ราว ๙๙ % ประเภท
เปนอยูดวยความเชื่อบุญเชื่อบาป ยังเหลือเปอรเซ็นตเดียวหรือไมถึงเปอรเซ็นตก็อาจ
เปนได เมื่อเทียบกับโลกทั้งโลก
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ความเกิดความตายมันเห็นอยูชัดๆ ภายในจิต เพราะฉะนั้นขอใหเรียนความ
จริงซึ่งมีอยูที่จิต มันเกิดอยูที่นั่น มันตายอยูที่นั่น เชื้อใหเกิดใหตายมีอยูที่จิต เมื่อเรียน
และประพฤติปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา ทดสอบเขาไปหาความจริงที่มีอยูภายในจิต
ทั้งเรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องความเกี่ยวของพัวพันตางๆ เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป
เรียนเขาไปตรงนั้น จะเจอเขากับความจริงในแงตางๆ ที่นั่นโดยไมมีทางสงสัย
เมื่อเจอดวยใจตนเองอยางประจักษแลว
ก็เหมือนเราไปเห็นดวยตาเนื้อเรา
จริงๆ เราจะลบลางไดอยางไร ปฏิเสธไดอยางไรวาสิ่งนั้นไมมี แตกอนเขาใจวาไมมี แต
ไปเห็นดวยตาแลวจะปฏิเสธไดอยางไร เพราะตนเปนผูเห็นเอง ถาลบก็ตอ งลบดวยการ
ควักลูกตาตนออกเพราะลูกตาโกหก
ที่ลบลางไมลงลบลางไมไดเพราะตนเห็นดวยตาวา สิ่งนั้นมันมีอยูจริง ถาเปน
ดานวัตถุที่จับตองดูไดก็จับตองดูได เมื่อเปนเชนนั้นตนจะลบลางไดเหรอ? วาสิ่งนั้นไม
มี คือสิ่งที่ตนถือและดูอยูนั้น ลบลางไมได ดังนั้นความจริงที่มีอยู ทานผูใดรูเห็น ทานผู
นั้นตองยอมรับความจริงนั้น นอกจากผูไมสนใจอยากรูอยากเห็นยิ่งกวาการเชื่อตัวเอง
เทานั้น ก็สุดวิสัยที่ธรรมจะชวยได
เรื่องของความจริงเปนอยางนี้ และพวกที่รูความจริงก็รูอยางนี้ ทานจึงไมลบลาง
และสอนตามความมีความจริง พวกเราเปนคนมืดบอด จึงควรเชื่อและดําเนินตามทาน
จะเปนทางที่ถูกตองดีงาม เปนความสวัสดีมงคลแกตัวเอง ผูมุงหวังความหลุดพนทั้ง
ปวงนับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด เปนความจริงไปตามขั้นของธรรมและขั้นของผูเรียน
“จิตตภาวนา” นั่นแหละ เปนผูจะทราบไดชัดเจน
ในวงขันธมีความกระเพื่อม กระเทือนดวยภพชาติ โดยอาศัยอารมณเปนผูชัก
ใยอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดความดับ ๆ อันมีเชื้ออยูภายในใหเปนผูผลักดันให
อาการของจิตออกแสดงตัว จิตยังไปไมไดเพราะยังมีอัตภาพเปนความรับผิดชอบอยู
จิตจึงกระเพื่อมอยู อารมณเปนความเกิดดับ ๆ อยูเพียงเทานั้น ถาใจสามารถออกจาก
รางได ใจจะเขาปฏิสนธิสักกี่อัตภาพก็ไดในวันหนึ่งๆ จะไดเปนลานอัตภาพในคนๆ
หนึ่ง เพราะมีความติดความของความรักความชอบใจเปนสายใย รักก็ติด ชังก็ติด โกรธ
ก็ติด เกลียดก็ติด ติดไดทั้งนั้นไมมีอั้น อะไรๆ มันติดทั้งนั้น ถาใจติดอะไรทําใหเปนภพ
เปนชาติขึ้นมาอยางเปดเผยในขณะที่ติดแลว วันหนึ่งๆ จะมีกี่ลานอัตภาพในตัวเราเอง
แตนี่มันไดอัตภาพอยางเปดเผยเพียงอันเดียวเทานั้น ใจจึงเปนเพียงไปติดไปยึดอยูกับ
อารมณนั้นๆ เทานั้น ไมอาจถอนตัวออกจากอัตภาพนี้ไปเขาสูอยูกับอารมณที่ใจติดได
คนเราจึงมีไดเพียงอัตภาพเดียว ความเปนจริงอยางนี้ การเรียนก็เรียนอยางนี้ เรียนให
ทราบวิถีของจิตซึ่งพรอมที่จะติดอยูเสมอ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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คิดเรื่องอะไรคอยแตจะติด ตําหนิติชมสิ่งใดก็ไปติดกับสิ่งนั้น ตําหนิก็ติด ชมก็
ติด ถาจิตอยูในขั้นที่ควรจะติดเปนติดทั้งนั้น ไมถอยในเรื่องติด เพราะฉะนั้นเรื่องเกิด
เรื่องตายของจิตจึงไมมีถอย เรื่องสุขเรื่องทุกขของจิตจึงมีประจําตน เพราะความคิด
ปรุงพาใหเปนไป จิตเปนผูไมถอยในการทํากรรมดีชั่ว ผลสุขทุกขจึงเปนเงาตามตัวแลว
ปฏิเสธไดอยางไร เรื่องความเปนของจิตก็เปนอยูอยางนี้ เห็นชัดๆ ภายในตัวเอง การ
เรียนจึงเรียนลงที่นี่ เมื่อเรียนลงไปที่นี่ซึ่งเปนเปาหมายแหงความจริงทั้งหลาย ก็รูชัด
เจนโดยลําดับๆ
อันใดทีค่ วรปลอย เมื่อมีความสามารถรูไดดวยสติปญญาแลวมันปลอยของมัน
เอง เมื่อปลอยแลวสิ่งนั้นไมมีมาของใจอีกคอยๆ หมดไป ๆ ใจหดตัวเขามาเลื่อนเขามา
จากที่เคยอยูวงกวาง ปลอยแลวปลอยเขามา ๆ วงก็แคบเขาจนกระทั่งเหลือนิดเดียวคือ
ที่ใจนี้ ก็รูวา “นี่เชื้อแหงภพยังมีอยูภายในใจ” นี่เชื้อแหงภพนี้เปนสิ่งหลอกตาไดเปน
อยางดี ถาไมใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดสุขุม จะติดเชื้อแหงภพอยางไม
สงสัย ไดเคยบอกแลววา จิตมันรูตัวเองอยางชัดๆ จากการปฏิบัติ จะลบลางไดอยางไร
วา “จิตนี้เมื่อตายไปแลวจะไมพาเกิดอีก” เพราะตัวเกิดก็อยูกับจิต จิตก็รูวาการจะ
เกิดอีกนั้นเพราะเชื้อนี้เปนเหตุ รูๆ เห็นๆ กันอยางเปดเผยจากการปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา ซึ่งเปนทางดําเนินที่ทรงดําเนินแลว ทรงรูประจักษพระทัยมาแลว เชื้อแหงภพ
ชาติมีอยูในจิตมากนอย จิตจะตองเกิดในภพอีก
เมื่อปฏิบัติจิตตภาวนาเขาสูขั้นละเอียด
กิเลสยังมีมากนอยยอมรูไดชัดดวย
ปญญา เพราะสติปญญาอันละเอียดนี้คมมาก ไมมีอะไรจะหนีรอดไปได เพราะปญญา
ความรูเห็นสิ่งตางๆ ที่มาเกี่ยวของกับจิตไดอยางรวดเร็ว จิตจะมีสาเหตุใหไปเกิดที่นั่น
ไปเกิดที่โนน สติปญ
 ญาตามแกไขทันกับเหตุการณไมเนิ่นชา และสามารถตัดขาดได
ในโอกาสที่เหมาะสม
ประการหนึง่ จิตขั้นละเอียดนี้พรอมที่จะหลุดพนอยูแลว เมื่อสติปญญาถึง
พรอมกับสิ่งที่ควรตัดในโอกาสที่ควร จนสามารถตัดขาดเสียได ไมมเี งือ่ นสืบตอภายใน
จิต จนเปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ ขึ้นมา
เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวจะสูญไปไหน? ถามีการสูญไปอยูจ ะเอาอะไรมาบริสทุ ธิ?์
และเอาอะไรมาศักดิ์สิทธิ์วิเศษ? แมพิจารณาเทาไรๆ ก็ไมมเี งือ่ นสืบตอ เพราะ
กิเลสหมดไปแลว จิตถึงความบริสุทธิ์แทแลว จึงเปนอันหมดปญหากับจิตดวงนี้
ความที่จิตนี้จะเกิดจะตายตอไปอีกไมมี! ความสูญก็ไมปรากฏวามี เพราะฉะนั้นพระ
พุทธเจาผูบริสุทธิ์ จึงไมทรงแสดงความสูญไวกับจิตพระอรหันต และจิตของสัตว
โลก จึงขอย้ําอีกวาจิตที่จะหมดปญหาแลวมันสูญไหม? จิตยิ่งเดน แลวจะเอาอะไรมา
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สูญเลา? เมื่อความจริงเปนอยางนี้จะเอาอะไรมาสูญ? ขุดคนเรื่องสูญเทาไร จิตยิ่งเดน
ยิ่งชัดไมมีอะไรสงสัย เดนจนพูดไมถูก บอกไมถูกตามโลกนิยมสมมุติซึ่งหาที่สิ้นสุดยุติ
ไมได ถาใครยังอวดเกงตอความคิดวา “ตายแลวสูญ” เวลาไปโดยผลที่ไมคาดฝนใน
ภพหนา ก็จงเรียก “ความตายแลวสูญ” มาชวยถาจะสมหวัง
จิตที่เดนนอกวงสมมุตินี้ แมเดนเพียงไรก็พูดใหถูกตองความจริงไมได!
เมื่อปญหาเกี่ยวกับการตายเกิดตายสูญสิ้นไปจากใจแลว ก็เปนผู “สิ้นเรื่อง”
โดยประการทั้งปวง ถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิ จิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินี้สูญไหม? เมื่อรูชัด
เห็นชัดอยางนี้แลวธรรมชาตินี้จะสูญไปไหน? ลงความจริงที่รูอยูนี่จะลบไดไหม? จะให
สูญไดไหม? ใครจะไปลบเลา? นอกจากคนตาฝาฟางมองไมเห็นหนทาง เหยียบแต
ขวากแตหนามแลวก็บอกวาหนทางไมดี สิ่งที่มีก็คือขวากหนามเต็มฝาเทาเทานั้น เมื่อ
เปนเชนนั้นเราจะเชื่อคนตาดีหรือคนตาบอด จงตัดสินใจดวน! อยาใหเสียดายเดี๋ยว
ตายเปลา จะวาไมบอกไมเตือน ที่อธิบายมาทั้งนี้เปนคําบอกคําเตือนอยูแลว
ความบริสุทธิ์ที่ไมตองฝนอะไรๆ ก็คอื อันนีแ้ ล แลวอันนี้จะสูญไปไดอยางไร แต
จะมาตั้งอยูเหมือนหมอไหโองน้ําไมได เพราะคนไมใชหมอ และนี่เปนจิต จิตธรรมดา
กับจิตบริสทุ ธิน์ น้ั ผิดกันมากมาย จะมาตั้งกฎเกณฑใหเปนอยางนี้ ใหอยูแ บบนีๆ
้ ไม
ได ไมวาแบบใดๆ เพราะไมใช “ฐานะ” ของจิตประเภทนีท้ ี่จะมาตั้งแบบนี้หรือแบบ
ใดๆ ดังทานวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญ”ํ นิพพานสูญแบบนี้เอง คือสูญแบบนิพพาน
มิใชสญ
ู แบบโลกๆ ที่เขาใจกัน
“สูญแบบนิพพาน” คือไมมีอะไรบรรดาสมมุติเหลืออยูภายในจิต ผูที่รูวาสิ่ง
ทั้งหลายสูญสิ้นแลวจากใจนั่นเลย นั่นแหละคือตัวจริง นั่นแหละคือผูบริสุทธิ์ ผูนี้จะ
สูญไปไมได ยิ่งเดนยิ่งชัดยิ่งเขาใจแจมแจงทุกสิ่งทุกอยาง ผูนี้ไมสูญ ผูนี้แลเปนผูทรง
คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม ในบทที่สองวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ผูนี้แลเปนสุขอยางยิ่ง
นอกสมมุติทั้งปวง
ถาจิตบริสุทธิ์ไดสูญไปจริงๆ ธรรมบทนี้จะขึ้นมารับไมได เพราะก็สูญไปหมด
แลว ไมมีอะไรจะมาเปนสุขอยางยิ่งไดเลย การปฏิบัติใหเขาใจความจริงความแทของ
ธรรม ตองปฏิบัติใหถูกธรรม อยาฝนธรรม จะไมรูความจริงแมมีอยูในตน
คําวา “โลก” คือ “หมูสัตว” ก็หมูสัตวตรงนี้เอง คือตรงที่มีเชื้อไดแกอวิชชา
ตัณหาอุปาทานพาใหเกิดอยูไมหยุด กอนจะไปเกิดใหมตองเกิดอยูภายในจิตนี้เอง
ทานเรียกวา “หมูสัตวพากันเกิดอยูทั่วโลกดินแดน” “ตายทัว่ โลกดินแดน” ก็คือธรรม
ชาติที่วานั่นเอง ไมมีอันใดเปนผูพาใหเกิดพาใหตาย
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สวน ความทุกขความลําบากที่มาจากธรรมชาติที่กอภพ ไดแก “ชาติป ทุกฺขา
ชราป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกขฺ ํ” ธรรมชาติอนั นีเ้ อง เมื่อละหมดโดยตลอดทั่วถึงไมมีเชื้อ
“วัฏฏะ” ที่จะพาใหเกิดอีกแลว ธรรมชาตินก้ี เ็ ปน “วิวัฏฏะ”
คําวา “โลกคือหมูสัตว” ก็พูดไมไดอีกแลว หมดปญหาที่จะพูดวาโลกคือหมู
สัตวของผูบริสุทธิ์นั้น ฉะนั้นพวกเราจงพยายามปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้ ในธรรมทานวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” พระธรรมอัน
พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบทุกสิง่ ทุกอยาง ไมวาเบื้องตน คือ “อาทิกลฺยาณํ”
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผลในเบื้องตนแหงธรรม “มชฺเฌกลฺยาณํ”
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผล เต็มไปดวยความถูกตองดีงามในทามกลาง
แหงธรรม “ปริโยสานกลฺยาณํ” ไพเราะในที่สุด ทําใหผูฟงซาบซึ้ง เต็มไปดวยเหตุดวย
ผล ดวยความถูกตองดีงามสุดสวนแหงธรรม ทุกชั้นทุกวรรคทุกตอน
สิ่งที่นาติเตียนและควรแกไขอยางยิ่งก็คือ จิตใจของสัตวโลกผูฝนหลักธรรมอยู
ตลอดเวลา เพราะกิเลสมีอํานาจมากกวาจึงทําใหฝนธรรม เมื่อฝนธรรมก็ตองไดรับ
ความทุกข เกิดก็เปนเรา แกก็เปนเรา เจ็บก็เปนเรา ตายก็เปนเรา ทุกขยากลําบากชนิด
ไหนๆ ตนก็เปนคนรับเสียเอง กิเลสมันไมมารับแทนพอจะใหมันกลัวทุกข แลวแสวงหา
ธรรมเปนที่พึ่งดังพวกเรา
พระพุทธเจาทานไมรับทุกข สาวกทานไมรับทุกข ดังที่มวลสัตวรับกัน!
เพราะฉะนั้นจึงควรเห็นโทษแหงการฝนธรรมวาเปนของไมดี จะทําใหเกิดไป
เรื่อยๆ ตามความฝาฝน จงพยายามแกไขดัดแปลงหรือฝกทรมาน ชําระสะสางสิ่งที่พา
ใหฝน นัน้ ออกจากใจ เราจะคลอยตามธรรมซาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆ ความซาบซึ้งใน
ธรรมนั้น เพราะธรรมเริ่มเขาถึงใจเรา และกิเลสก็เริ่มถอยทัพ กิเลสเบาบางลงไปแลวจึง
ทําใหมีความซาบซึ้งดื่มด่ํา มีความพอใจบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม
ถามีแตกเิ ลสลวนๆ เต็มหัวใจ ไมมีธรรมเขาขัดขวางตานทานไวบางเลย ยอมไม
มีใครจะสนใจในอรรถในธรรมกัน ชาตินี้นับวามีเราวาสนา เพราะมีธรรมคอยสะกิดใจ
ใหเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวา บําเพ็ญศีล บําเพ็ญทาน บําเพ็ญภาวนา
ใหมีชองทางปฏิบัติบําเพ็ญธรรม มีความดูดดื่ม มีความพออกพอใจ มีความเชื่อความ
เลื่อมใสในธรรม อันเปนธรรมรสภายในใจ มีธรรมคุมครองจิตใจ กิเลสแมยังมีอยูในใจ
ก็จริง แตธรรมที่ไดสั่งสมมาจึงพอตอสูตานทานกัน หากมีแตเรื่องกิเลสลวนๆ แลว การ
ทําความดียอมเปนการทํายากยิ่ง ทั้งไมสนใจจะทํา สนใจแต “บาปกรรม” นําตนเขาสู
ความลามกตกนรกทั้งเปนทั้งตาย ไมมีวันผลุบโผลไดเลย
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ผูไมมีธรรมในใจ ก็คือผูมีบาปเต็มไปทั้งดวงใจนั้นแล ผลของบาปจึงไดรับแต
ความทุกขความลําบากเรื่อยๆ ไป ไมวาอยูในภพใดกําเนิดใด แดนใดภาษาใด เพราะ
ใจนั้นมันไมมีชาติชั้นวรรณะ ไมมีภาษา แตเปนแหลงผลิตกรรมดีชั่วทั้งปวง และเปน
คลังแหงวิบากคือผูรับผล จึงตองรับทั้งความสุขความทุกขที่ตนสรางขึ้นทําขึ้นมากนอย
จะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไมได ถาไมสรางปอมปราการคือบุญกุศลไวเสียแตบัดนี้
ซึ่งยังไมสายเกินไป เพื่อบรรเทาหรือลบลางบาปใหลดนอยลงจนไมมีบาปติดตัวติดใจ
ผูนี้แลคือผูมีความสุขแท ไมเพียงแตความสุขที่เกิดจากการเสกสรรปนยอซึ่งหาความ
จริงมิได
การกลาวทั้งหมดนี้ ใหตางคนตางนอมเขาสูใจของตนเอง ซึ่งเปนตัวการกอ
กรรมทําเข็ญดวยกัน เปนตัวการทั้งเรื่องที่เปนมานี้ เปนตัวการทั้งเรื่องชําระคือแกไข
ตองฝนตอสูกับกิเลส ตองฝน อยาถอยมันจะไดใจ เพราะกิเลสเคยฝนเราและเคยบังคับ
เรามานานแลว คราวนี้เราพอมีทางสู เพราะไดอรรถไดธรรมมาจากพระพุทธเจา จากครู
บาอาจารยเปนเครื่องมือตอสูกับกิเลส สูไมถอย ขึ้นชื่อวาสูแลวจะตองมีชัยชนะจนไดใน
วันเวลาหนึง่ ทีแรกเรายอมมันแบบหมอบราบเลย ถาไมสูมันก็ไมเรียกวา “ลูกศิษยพระ
ตถาคต” ผูเ กงกลาในการรบกับกิเลส การตอสูยังดีกวายอมแพเสียทีเดียว คราวนี้แพ
เพราะกําลังยังไมพอ ก็ตองยอมแพไปกอน คิดอุบายขึ้นมาใหม สูเรื่อยๆ สูกันไปสูกัน
มา ยอมมีทางชนะกันไปเรื่อยๆ เมื่อสูบอยเขาความชํานาญยอมตามมา และความชํานะ
มีมากขึ้น ๆ ตอไปความแพไมคอยบอยไมคอยมี นั่น! ฟงซิ
ทําไมจึงเปนเชนนั้น? เพราะจิตถึงธรรมขั้นไมยอมถอยทัพกลับแพแลว ถาจะ
แพกิเลสนอยใหญตอไปอีก ก็ขอใหตายเสียดีกวาที่จะมาเจอความแพนี้ ซึ่งเปนความต่ํา
ตอยดอยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จึงขอใหตายเสียดีกวา ขอใหชนะกิเลสทุก
ประเภทโดยถายเดียวเทานั้น ไมขออยางอื่นที่โลกขอกัน ถาไมชนะ ก็ใหตาย นั่น! ฟงซิ
เด็ดไหม? จิตดวงเดียวนี่แหละ ดวงที่เคยแพ เคยลมลุกคลุกคลาน นีแ่ หละ
เมื่อเวลาพลิกตัวขึ้นสูธรรม ดวยไดรับการฝกฝนอบรมจากครูอาจารยมาแลว
ดวยดี จิตมีกําลังวังชาพอมีความรูความฉลาด ตลอดถึงผลที่ไดรับประจักษใจ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจใหถึงขั้นที่วา “ใหตายเสียดีกวาที่จะเจอความแพกับกิเลสนอย
ใหญอีก” ไมประสงคอีกแลว เรื่องความแพนี้ ไมเปนของดีพอจะสงเสริมเลย
เขาแขงกีฬากันแพกัน ผูแพก็ยอมเสียใจ แมจะเปนการเลนสนุกกันก็ตาม ยังทํา
ใหผูแพเสียใจได
เรื่อง “วัฏสงสาร” คือเรื่องความเกิดความตาย เรื่องกิเลสซึ่งเปนภัยตอเราโดย
ตรง ไมใชเรื่องเลนๆ ดังเขาเลนกีฬากัน เปนเรื่องของความทุกขกองทุกขในตัวเราแทๆ
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การแพสิ่งนี้ถือเปนของเลนของดีแลวหรือ เราคิดดูใหดี ความจริงแลวไมใชของดีเลย
ความแพกิเลสเปนความเสียหายแกตัวเราไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นการแพกิเลสจึงเปนเรื่อง
ใหญโตมาก ทําไมถึงยอมแพมันเรื่อยๆ เอา! สูมันไมถอย จนไดชัยชนะไปเปนลําดับๆ
จนถึงขั้นไมใหมีคําวา “แพ” กระทั่งชนะไปเลย!
ผูนี้แลเปนผูประเสริฐ เมื่อชนะไปเลยแลว ทีนี้คําวา “ตายแลวเกิด ตายแลว
สูญ” นั้นหมด! ไมมีอะไรเหลืออยูในใจเลย เพราะความสําคัญมั่นหมายเปนกิเลสทั้ง
นั้น คําวา “ตายแลวเกิด ตายแลวสูญ นรกมีหรือไมมี สวรรคมีหรือไมมี นี้เปนเรื่องของ
กิเลสพาไปใหคิดดนเดาทั้งสิ้น
พอมาถึงขั้น “ชนะไปเลย” เรื่องเหลานี้ก็หมดไปในทันทีทันใด ไมมีการเกิดได
อีกเพราะไมมีสิ่งผลักดันใหเกิด ความลังเลสงสัยปลงใจลงกับธรรมไมได ทานเรียกวา
“นิวรณ” เครื่องกั้นกางทางดี แตเปดทางชั่วใหทํา ผูมีนิวรณเขาเปนใหญในใจ จึง
ตองตัดสินใจเพื่อความดีงามอะไรไมได นอกจากงานที่จะลงทางต่ําไปเรื่อยๆ นั้น เปน
งานที่สนใจจดจอ โดยไมคิดวาจะผิดพลาดประการใดและใหผลเชนไรบาง ดวยเหตุนี้
ความชั่วสัตวโลกจึงทําไดงาย แตความดีนั้นทําไดยาก ผูโดนทุกขจึงมีมากแทบทุกตัวคน
และมีอยูทุกหนทุกแหง แมจะพูดวาหลงกองทุกขกันก็ไมผิด แตผูเปนสุขกายสุขใจนั้นมี
นอยมาก แทบไมนาเชื่อวาจะมีได
การที่เราเห็นเขาแสดงความรื่นเริงออกมาในทาตางๆ และ สถานที่ตางๆ เชนใน
หนาหนังสือพิมพเปนตน นั่นเปนเพียงเครื่องหลอกกันเลนไปอยางนั้นเอง ความจริง
ตางอมความทุกขไวภายในใจแทบระเบิด โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะใดๆ เลย ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่ทําใหซอนความจริงไวนั้น ไดแกความอาย กลัวเสียเกียรติ และเปนคนใหญ
คนโตที่โลกนิยม นี่ จึงนําออกใหโลกและสังคมเห็นแตอาการที่เห็นวาเปนความสุขรื่น
เริงเทานั้น
ตัวผลิตทุกขแกมวลสัตวมันผลิตอยูภายในใครไมอาจรูเห็นได นอกจากปราชญ
ที่เรียนรูและปลอยวางมัน และกลมารยาของมันแลวเทานั้น จึงทราบไดอยางชัดเจนวา
ภายในหัวใจของสัตวโลกคุกรุนอยูดวยไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ หาความอิ่มเพียง
พอไมเจอ แมจะแสดงออกในทาราเริง ทาฉลาดแหลมคม ทาผูดีมีความสุขฐานะดีเพียง
ไร ก็ไมสามารถปดความจริงที่มีอยูในหัวใจใหมิดไดเลย ปราชญทั้งหลายรูเห็นจับได
เพราะกลมายาของกิเลสกับธรรมละเอียดตางกันอยูมาก ทานผูเปนปราชญโดยธรรม
จึงทราบไดไมยากเย็นอะไรเลย
ดวยเหตุนี้จึงควรพยายามสรางความดีใหพอแกความตองการ จิตใจเปนของแก
ไขได ใจชั่วแกใหดีก็ได ทําไมจะแกไมได ถาแกไมไดพระพุทธเจาจะฝกพระองคใหดีได
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อยางไร บาปนั้นมีดวยกัน เพราะเราทุกคนเกิดมาทามกลางแหงบาป เกิดมากับกิเลส
และอยูในวงลอมของกิเลสดวยกัน เกิดมากับบุญกับบาป และอยูในทามกลางสิ่งที่ดีชั่ว
เหลานี้แล เนื่องจากยังไมมีความดีพอจะใหอยูเหนือสิ่งเหลานี้ได แดนมนุษยเปนสถาน
ที่และกําเนิดอันเหมาะสมดีอยูแลว จะสรางอะไรก็ไดเต็มภูมิ แตการสรางความดีนั้น
เหมาะสมกับภูมิมนุษยอยางยิ่ง ดังพวกเราสรางหรือบําเพ็ญอยูเวลานี้ อันใดควรแกไข
ดัดแปลง ก็แกไขและดัดแปลง สิ่งที่ควรสงเสริมก็สงเสริมไปเรื่อยๆ ดวยความไม
ประมาทนอนใจ
การไมประมาท สรางประโยชนเพื่อโลกและตัวเองอยูเสมอ แมไปเกิดภพใดก็ไม
เสียทา คนที่มีความดีแลวไมเสียที มีแตความสุขความเจริญไปเรื่อยๆ ในภพนั้นๆ มี
ความสุขสบายตลอดไป จนอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แลว ก็ผานไปยังแดนเกษม
สําราญ การผานไปก็ผานไปดวยดี อยูดวยความดี ความดีเปนเครื่องสนับสนุนใหผาน
กองทุกขตางๆ ไปไดโดยไมมีอุปสรรค ถาไมมีความดีก็ไปไมได การไปสูค วามสุขความ
เจริญนั้น โลกอยากไปดวยกันทุกคนนั่นแล แตทําไมจึงไปไมได? ก็เพราะกําลังไมพอที่
จะไปนั่นเอง
ถาไปไดดวยความอยากไปเทานั้น โลกทั้งโลกใครจะไมทนรับความทุกขความ
ลําบากที่เปนอยูนี้เลย แมแตสัตวเขายังกลัวทุกข ทําไมมนุษยฉลาดกวาเขาจึงจะไมกลัว
ทุกข จะทนแบกหามทุกขอยูทําไม? ทั้งๆ ที่รูอยูวาทุกขนะ สัตวอยากพนจากทุกขอยาง
เต็มใจดวยกัน ทําไมไมพนไปเสีย? ทั้งนี้ก็เพราะกรรมยังมี วาสนาบารมียังไมสมบูรณ
สุดวิสัยที่จะไปได จึงยอมอยูกันและเสวยทุกขตามที่ประสบ
ยิ่งหลวงตาบัวซึ่งเปนคลังแหงกองทุกขอยางเต็มตัวเต็มใจอยูแลว
มีใครมา
กระซิบวา “โนน! ความเกษมสําราญอยูโนนนะ มานอนกอดทุกขอยูทําไม ไปซี!” จะ
โดดผางเดียวก็ถึงแดนเกษมนะ เอา! โดด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ จะถึงเดี๋ยวนี้” ถาเปนไปไดดัง
ที่วานี้ ขาขาดแขนขาดไปขณะที่โดดก็ขาดไปเถอะ ขรัวตาบัวตองโดดผึงเลยอยางไมเสีย
ดาย เพื่อไปเสวยความสุขใหบานใจหนอยก็ยังดี ดีกวานอนกอดทุกขอยูตลอดภพชาติที่
เต็มไปดวยทุกข ไมมีความสุขมาเยี่ยมเยียนบางเลย แตนี่มันสุดวิสัย จึงยอมนั่งหาเหา
เกาหมัดแบบคนสิ้นทาอยูอยางนี้
ฉะนั้นขอทุกทานจงเห็นคุณคาแหงความเพียรเพื่อไปสูแดนเกษม อยาเอาเพียง
ความอยากไปมาหลอกลอใหจมอยูใ นทุกขเปลา ธรรมทานกลาวไววา “คนจะลวงพน
จากทุกขไปไดโดยลําดับๆ เพราะความเพียรพยายามเปนหลักใหญ” นี่เปนธรรม
ของพระพุทธเจาผูพนจากความทุกขเพราะความเพียร ไมใชเพราะความอยากพนเฉยๆ
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และความทอถอยออนแอแยลงทุกวัน กระทั่งรับประทานอาหารก็นอนรับเพราะขี้เกียจ
ลุก นี่ขําดี
เราเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนพุทธบริษัท ทานหมายถึงอะไร หมายถึงลูกเตา
เหลากอของพระพุทธเจา พระองคทรงพาเราดําเนินไปอยางใด พระองคทรงดําเนินกาว
หนา
เราเดินถอยหลังมันจะเขากันไดไหม?
เราก็ตองเดินกาวหนาไปดวยความ
พากเพียรไมลดละทอถอย จะชาหรือเร็วก็ตาม ขอใหความพยายามนั้นเปนไปตามกําลัง
สติปญญาความสามารถ อยาละเวนความเพียรเทานั้น ก็เชื่อวา “เปนลูกศิษยที่มีครู
สอน ดําเนินตามครู” วาสนาเราสรางทุกวัน ทําไมจึงจะไมเจริญกาวหนา พระพุทธเจาก็
ทรงสอนใหสรางคุณงามความดีเพื่อเปนอํานาจวาสนา ทําไมวาสนาจะไมสนับสนุนเรา
ความจริงตามธรรมแลว ธรรมเหลานั้นตองสนับสนุนอยูโดยดี จงทําใหยิ่งๆ ขึ้นไปโดย
ลําดับ ผลสุดทายก็เปนไปไดเชนเดียวกับพระพุทธเจานั้นแล
ดังที่กลาวเมื่อสักครูนี้วา ทีแรกก็ยอมแพไปกอน สูไปแพไป ๆ ตอไปสูไปแพ
บางชนะบางสลับกันไป ทั้งแพทั้งชนะมีสลับขั้นกันไป ทีเขาทีเรา ตอไปทีเราชนะมาก
กวาทีเขาชนะ ตอไปทีเราชนะมากเขา ๆ สุดทายมีแตทีเราชนะ!
กิเลสหมอบลงเรือ่ ยๆ นอกจากหมอบแลว เราฆามันจนฉิบหายไปหมดไมมี
อะไรเหลือ เมื่อฆากิเลสใหตายแลวไมตองบอกเรื่องความพนทุกข ใจหากพนไปเอง
เทาที่หาความสุขอันพึงหวังไมเจอ ก็เพราะกิเลสเปนกําแพงขวางกั้นไวนั่นเอง พอ
ทําลายมันใหวอดวายไปแลว ความพนทุกขก็เจอเองไมตองถามใคร!
การที่สัตวมาเกิดและทนทุกขทรมาน ก็เพราะมาอยูใ ตอาํ นาจของกองกิเลสเทา
นั้น ไมมีเรื่องอื่นใดเลยเปนสําคัญกวาเรื่องกิเลสชนิดตางๆ ซึง่ เปนนายเหนือหัวสัตวโลก
เราจึงไมควรมองขามกิเลสวาเปนของเล็กนอย เรื่องของกิเลสก็คือเรื่องกองทุกขนั่นเอง
มองใหซึ้งๆ กิเลสอยูในใจของเรานี่แล มองใหเห็นกันที่นี่ ฝกกันนี่ที่ แกกันที่นี่ ฆากันที่
นี่ ตายกันที่นี่ ไมตองเกิดกันก็ที่นี่แหละ! ที่สิ้นทุกขก็อยูที่นี่ไมอยูที่อื่น
ขอใหพากันนําไปพินิจพิจารณา และบําเพ็ญคุณงามความดีใหมากเทาที่จะมาก
ได ไมตองกลัวจะพนทุกขเพราะความดีมีมาก นั่นคิดผิด กิเลสหลอกลวงอยาเชื่อมัน
เดี๋ยวจมจะวาไมบอก กิจการใดก็ตามที่จะใหเกิดความดี จะเกิดจากการใหทานก็ตาม
ศีลก็ตาม ภาวนาก็ตาม เปนความดีดวยกันทั้งนั้น รวมกันเขาก็เปนมหาสมบัติ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจเราใหเปนสุข เปนสุขเรียกวา “สุคโตๆ” อยูก็สุคโต ไปก็สุคโต
ถาคนมีบญ
ุ เพราะการสรางบุญ ไมมีอยางอื่น มีอันนี้เปนสําคัญของคนใจบุญ
จึงขอยุติการแสดงแตเพียงเทานี้
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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สุญญกัป ภัเทศน
ทรกั
ปณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
โปรดคุ

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุ
ป่าบ้มกราคม
านตาด พุทธศักราช ๒๕๑๙
เมื่อล วัณนทีวั่ ด๒๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สุญญกัป-ภัทรกัป

ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “สุญญกัป” คือระยะที่วางเปลาจากศาสนา ไมมี
อรรถไมมีธรรม คําวา “ศีล” วา “ธรรม” วา “บาป” วา “บุญ” นี้ไมปรากฏในความรู
สึกของประชาชนทั้งหลาย คงไมมีความสนใจกันและไมทราบวา “ศีลธรรม” หรือ
“บาป-บุญ-คุณ-โทษ” เปนประการใดบาง ทานวาเปนระยะที่รอนมาก แตไมไดหมาย
ถึงดินฟาอากาศรอนผิดปกติธรรมดาที่เคยเปน แตมันรอนภายในจิตใจของสัตวโลกที่
เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติที่เผาลนใจสัตว เพราะเปนธรรมชาติที่รอนอยูแลว
เมื่อเขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใด จุดนั้นตองรอน ในหัวใจใดหัวใจนั้นตองรอน เพราะไม
มีน้ําดับคือ ศาสนธรรม
คําวา “น้ํา” ก็ไดแก “ศีลธรรม” เปนเครื่องดับความรุมรอนภายใน คือกิเลสที่
สุมใจ แมศาสนามีอยูเชนทุกวันนี้ ถาไมสนใจนํา “น้ําศีลธรรม” เขามาชะลางเขามาดับ
ความรุมรอนนี้ก็ไมวายที่จะรอน เชนเดียวกับ “สุญญกัป” คําวา “สุญญกัป” ในครั้ง
โนนกับ”สุญญกัป” ของเราในบางเวลา หรือของบุคคลบางคนนั้น มีอยูเปนประจํา ผูที่
ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรม หรือกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนะ เปน “สุญญกัป”
ุ งามความดี เขาเปนคนเฉลียว
ผูไมสนใจอยางนั้นเราอยาเขาใจวาเขามีเกียรติมีคณ
ฉลาด เขาเปนคนมีฐานะดี เขาเปนมนุษยที่มีสงาราศี ตรงกันขามหมด! คือภายในจิต
ใจที่ไมมีศีลธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงและเปนน้ําดับไฟแลว จะใหความรมเย็นเกิดขึ้น
ไดอยางไร
เพราะกิเลสมันฝงลึกอยูภายในจิตใจนั้นเปนประจํา แมมีสิ่งที่จะดับแตไมสนใจที่
จะนํามาดับ แลวจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน โลกเรามองกันสวนมาก มอง
อยางเผินๆ คือมองตามความคาดความหมาย ตามความรูสึกของโลกและของตัวเอง
โดยไมไดนําเหตุนําผลนําอรรถนําธรรมเขามาเทียบเคียง หรือวัดตวงกับคนและสิ่งเหลา
นั้น เนื่องจากเราไมมีความรูและมีปญญาลึกซึ้งทางดานธรรมซึ่งเปนความจริง และเปน
หลักเกณฑอันตายตัว มาทดสอบกับเรื่องทั้งหลาย จึงไมทราบความจริงซึ่งมีอยูในหัวใจ
ดวยกันทุกคน
ที่ลวนแลวแตความจริงคือธรรม ทานสอนอรรถสอนธรรมแกสัตวโลกนั้น ทาน
สอนความจริงไมไดสอนความปลอม แตจิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยูเสมอ
ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
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เปนขาศึกตอตัวเองอยูเรื่อยๆ เวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเขาสูจิตใจ มัก
จะหาเรื่องหาราวกออุปสรรคใหขัดของตอการประกอบความดีนั้นๆ
กลายเปนมาร
สังหารตนเองโดยไมรูสึก โดยที่เราก็คิดวาเปนทางออกของเราอยางดี นี่ก็เปนเรื่องไฟที่
จะทําความรุมรอนใหแกเราแงหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคําวา “สุญญกัป” อันเปนเรื่องใหญนั้น จึงมาเปนไดกับเรื่องยอยๆ
ในบรรดาเราทั้งหลาย แมจะนับถือพระพุทธศาสนาอยูก็ตาม ระยะใดที่หางเหินจากศีล
ธรรม จากการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งคือการอบรมจิตใจใหมีความรม
เย็น ระยะนั้นมันก็เปน “สุญญกัป” ได ระยะใดที่เปนสุญญกัปภายในใจ ระยะนั้นใจก็
รอน ความรอนนั้นมันเปน “สุญญกัป” ในหัวใจคน มันจะรอนของมันไปเรื่อยๆ
คําวา “สุญญกัป” คือวางเปลาจากเหตุจากผล จากคําวา “อรรถ” วา “ธรรม”
คําวา “บาป” วา “บุญ” ไมไดระลึกพอที่จะหาทางแกไขและสงเสริมเลย ทานเรียกวา
“สุญญกัปภายในจิตใจของสัตวโลก” และ เมื่อ “สุญญกัป” เขาสูจิตใจได แมจะมี
ศาสนาอยูโดยที่ตนก็ปฏิญาณตนวานับถือศาสนาก็ตาม แตขณะที่ไมมีศาสนา ไมมีเหตุมี
ผลเปนเครื่องยับยั้งชั่งตวงทดสอบตนเองวาผิดหรือถูกประการใดบาง ระยะนั้นเปน
ความวุนวายรุมรอนของจิตไมนอย ที่เรียกวา “สุญญกัป” ฉะนั้นสุญญกัป คือความวาง
เปลาจากศีลธรรมเครื่องใหความรมเย็น จึงมักเดนอยูที่จิตใจคนไมเลือกกาลวาเขาถึง
สุญญกัปหรือไม นี่เราเทียบเขามาใหทราบเรื่อง “สุญญกัป” ตามหลักธรรมที่ทาน
กลาวไว พอเลยจากนั้นก็มีพระพุทธเจามาตรัสรู และทรงสั่งสอนธรรมแกโลก โลกก็
เริ่มรูศีลรูธรรมแลวปรับตัวเปนคนดี มีความรมเย็นไปโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงศีล
ธรรมเปน “น้ํา” สําหรับดับ “ไฟกิเลสตัณหาอาสวะ” ซึ่งเปนความรุมรอนโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน
ทานกลาวไวอยางนัน้ นี่เรายนเขามาดวย “โอปนยิโก นอมเขามาสูตัวของ
เรา” ในวันหนึ่งคืนหนึ่ง เดือนหนึ่งปหนึ่ง ตั้งแตวันเกิดมานี้ กีว่ นั กีค่ นื กี่เดือนกี่ป กี่ชั่ว
โมงนาที ระยะใดบางในชวงที่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเปน “สุญญกัป” ภายในตัวเรา?
ในระยะใดบางที่มีศาสนาประจําใจ
เฉพาะอยางยิ่งแมในขณะที่นั่งภาวนามันก็เปน
“สุญญกัป” ไดอีก นั่งภาวนา “พุทโธ ๆ” สักประเดี๋ยวเผลอไปลงนรกแลว คือยุง กับ
เรื่องนั้น ยุงกับเรื่องนี้ วุนวายกับอารมณนั้น วุน วายกับอารมณน้ี นั่นแหละมันเปน
“สุญญกัป” แลวโดยที่เราไมรูตัว ทั้งๆ ทีเ่ ราก็วา เรานัง่ ภาวนานี่ แตมันนั่งวุนนั่น นั่งวุน
นี่ จึงกลายเปนนั่ง นั่งสุญญกัปไป! ในหัวใจของนักภาวนาที่ชอบนั่งสัปหงกงกงัน และ
จิตใจฟุงซานไปตามอารมณ โดยไมมีสติปญญาตามรักษาและแกไข
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เพื่อใหเขาใจในเรื่องเหลานี้ และเพือ่ ใหทนั กับกลมารยาของกิเลส คือความลุม
หลงอันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง จําตองตั้งสติตั้งทาตั้งทางระมัดระวังและพินิจพิจารณา
มีเจตนามุงหนาตอการงานของตนในขณะที่ทํา อยาใหความพลั้งเผลอเหลานั้นเขามา
แบงสันปนสวนเอาไปกิน และเอาไปกินเสียหมดกระทั่งไมมีอะไรเหลือติดตัว
พอออกมาจากทีภ่ าวนา “เฮอ! ทําไมนั่งภาวนาจึงไมไดเรื่องไดราวอะไรเลยวัน
นี้!” สิ่งที่ไดเรื่องไมพูดไดเรื่องอะไร? ก็เรือ่ งยุง เรือ่ งวุน วายนะซี เรื่องไปตกนรกทั้ง
เปนที่ไหนบางนั้นไมพูด แลวจะมาทวงเอาหนี้เอาสินจากอรรถจากธรรม เหมือนศาสนา
เปนหนี้สินของตน ทําเหมือนเราเปนเจาหนี้ศาสนา ทวงอรรถทวงธรรมเอากับทาน มัน
ก็ไมไดนะซี เพราะเราทําเหตุไมดีใหแกตัวตางหากนี่
“นั่งภาวนาตั้งนมตั้งนานไมเห็นเกิดผลเกิดประโยชนอะไร! วาสนานอย เรานี่
อยูเฉยๆ ไมทําเสียดีกวา นั่น! เอาอีกแลวนัน่ หลอกไปเรื่อยๆ
แตนั่งภาวนาอยูมันยังไมไดเรื่อง สิ่งที่ตองการมันไมไดเพราะเหตุไร? เพราะ
เปนเพียงเจตนาขณะหนึ่งเทานั้นที่วาตองการจะทําภาวนา แตเจตนาที่แฝงขึ้นมาและ
เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับๆ จนถึงฉุดลากจิตไปสูที่ไหนๆ ไมรู ไมมีศีลมีธรรมประจําจิตใจ
ในขณะนัน้ เลย ใจไปตกนรกทั้งเปนอยูที่ไหนก็ไมรู นั่นเราไมคิดไมเอามาบวกมาลบ ไม
เอามาเทียบเคียงดูทดลองดูพอใหทราบขอเท็จจริงกัน แลวก็ไปทวง “เอาหนีเ้ อาสิน”
จากอรรถจากธรรมวา “ทําแลวไมเกิดประโยชน ไมเกิดความสุขความสบาย ไมเกิด
ความสงบเย็นใจ” แนะ!
ก็เราไมหาความสงบ หาแตความวุน ผลมันก็ไดแตความทุกขความวุนนั่นนะซี
ความจริงตามหลักธรรมที่ทานแสดง ที่ทานสอนไวโดยถูกตองนั้น ทานไมได
สอน “ของปลอม” ใหพวกเราเลย สิ่งใดที่มีอยูภายในจิตใจเราทั้งดีทั้งชั่ว ทานสอนให
เขาใจดังที่กลาวมา ซึ่งมีอยูกับจิตใจของทุกคนที่เรียกวา “สุญญกัป”ๆ นะ ความวาง
เปลาจากอรรถจากธรรม ทั้งๆ ที่นั่งภาวนาอยูแตใจเผลอไปไหนก็ไมรู ปลอยไปเรื่อย ๆ
แลววาตนนัง่ ภาวนา ผลก็ไมปรากฏอยูโดยดี เพราะใจเปน “สุญญกัป”!
ถาหากมีสติสตังกําหนดดูอยูนั่น สมมุตวิ า จะกําหนดลมหายใจ ก็ตั้งหนาตั้งตา
ใหรเู ฉพาะลมหายใจไมยุงกับอะไร ก็ยอมจะปรากฏผลเทาที่ควรเปนไดตามกําลัง อัน
ความอยากมันเปนเครื่องผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง
มันอยากอยูตลอดเวลาไมมี
ความอิ่มพอในการคิดปรุงเพื่ออารมณ ใหทราบวาความอยากนี้เปนภัยตอความสงบ
เพราะมันผลักดันจิตใจใหคิดปรุงในเรื่องตางๆ ตามนิสัยที่เคยเปนมา พยายามใหเห็น
ภัยในจุดนี้ แลวบังคับไวไมใหใจคิดในแงที่เราไมตองการจะคิด เราตองการรูในสิ่ง
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ใดใหกําหนดจิตใจไวดวยดีเพื่อรูสิ่งนั้น เชน รูอานาปานสติหรือลมหายใจเขาออก ลม
เขาออกก็ใหรูอยูดวยสติ ใจยอมจะสงบเย็นได
พระพุทธเจาจะหลอกคนโกหกคนจริงๆ หรือ? หากพระองคเปนนักโกหกคน
ทําไมพระพุทธเจาไดตรัสรูดวยธรรมของจริงละ ถาไมทําจริงจะรู “ธรรม” ของจริงได
อยางไร? เมื่อรูตามความจริงแลวจะมาโกหกโลกไดอยางไร มันเขากันไมได เหตุผลไม
มี! ทานทําจริง รูจริงเห็นจริง สอนจริง!ที่มันขัดกันก็ตรงที่เราเรียกเอาผลกอนทํา
เหตุนเ่ี อง! หากการดําเนินของตนขัดกับธรรมที่ตรงไหน ควรรีบแกไขดัดแปลงจนเขา
กับธรรมไดใจก็สงบ
สวนมากผูที่ “ปลอม” ก็คือเราผูรับโอวาทจากทานมา เอามาขยี้ขยําแหลกเหลว
หมด ทั้งๆ ที่เราวาเรานับถือทาน นับถือศาสนาเทิดทูนศาสนา แตเราทําลายศาสนาซึ่งมี
อยูภายในตัวของเรา และทําลาย “ตัวเอง” โดยไมรูสึก เพราะความเผลอความไม
รอบคอบในตัวเรานั้นแลเปนขาศึกตอเรา
ฉะนั้นเพื่อใหไดผลเทาที่ควรหรือใหไดผลยิ่งๆ ขึ้นไป จึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตน
ทํา คอยจดจองมองดูจุดที่ทําอยาใหเผลอ เชนกําหนด “พุทโธ” ก็ใหเปน “พุทโธ”
จริงๆ ใหรอู ยูก บั “พุทโธ” เทานัน้ ไมตองการสวรรควิมานที่ไหนละ นอกจากคําวา
“พุทโธ” ใหกลมกลืนกันกับความรู มีสติกาํ กับงานอยูเ ทานัน้ เราจะเห็นความสงบ
ที่เคยไดยินแตชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความเย็นความสบายความเปนสุขที่เกิดขึ้น
เพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวเรา เราจะเปนผูรู จะเปนผูเห็น เราจะเปนผูรับผล
อันนี้เพราะเปนผูทําเอง ดวยเจตนาที่ถูกตองตามหลักธรรม จะไมเปนอยางอื่น
ศาสนาเคยสอนโลกมาอยางนี้ ถาผูปฏิบัติทําตามหลักธรรมที่ทานสอนนี้แลวจะ
ไมเปนอืน่ ใจตองหยั่งเขาถึงความสงบเปนอยางนอย และจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่
เคยกลุมรุมภายในจิตใจก็จะเห็นกันรูกัน เพราะอยูกับใจ คุณคาที่เกิดขึ้นจากใจเพราะ
การชําระการฝกทรมานปราบปรามกิเลสออกไปไดมากนอย ก็จะปรากฏขึ้นภายในใจ
เราเอง เราจะเปนผูเห็นเองรูเองโดยไมตองฟงขาวของใครๆ ทั้งนั้น เราเปนตัวจริง เรา
เปนตัวรู ผูรับทราบ เราเปนผูเ สวยผลเกิดขึน้ จากการกระทําของเรา เราจะทราบ
เรื่องตางๆ เอง
เรื่องภาวนาไมใชเรื่องเล็กนอย เปนงานที่อัศจรรยมากมายในผลที่เกิดขึ้น
พระพุทธเจาเปนผูรูโลกดีก็เพราะการทําภาวนา ทรงกําหนด “อานาปานสติ” ตาม
หลักทานกลาวไวอยางนัน้ แตกอนทรงอดพระกระยาหาร โดยมุงหวังความตรัสรูจาก
การอดพระกระยาหารเทานั้น ไมเสวย แตไมไดทรงพิจารณาทางใจซึ่งเปนความถูก
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ตองประกอบกันเลย จึงไมไดสําเร็จ เมื่อยอนพระทัยหวนกลับไประลึกถึงเรื่องเมื่อ
คราวยังทรงพระเยาว ที่พระราชบิดาทรงพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไดทรงเจริญอานา
ปานสติ จิตใจมีความสงบ จึงทรงนําเรื่องนั้นเขามาพิจารณาดวยอานาปานสติ และ
ทรงปรากฏผลขึ้นมาแตเริ่มแรกพิจารณา เพราะพระจิตมีความสงบ และสงบละเอียด
ไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะทรงพิจารณาไตรตรองโดยทางพระสติปญญา
ทรงยก “ปฏิจจสมุปบาท” ขึ้นมา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” เปนตน เพราะมี
อยูในพระกาย มีอยูในพระจิตนั้นดวยกัน ทรงไตรตรองตามเหตุตามผล ตามความสัตย
ความจริงที่มีอยูดวยพระปญญาปรีชาสามารถ และไดตรัสรู “เญยยธรรม” โดยตลอด
ทั่วถึงในปจฉิมยามแหงราตรีของเดือนหกเพ็ญ
เมื่อ “อวิชฺชาปจฺจยา” ที่จูงมนุษยจูงสัตวทั้งหลายใหทองเที่ยวอยูใน “วัฏวน”
เหมือนกับคนหูหนวกสัตวตาบอด มาตั้งกัปตั้งกัลป พระองคไดทรงสลัดปดทิ้งบรรดา
ความบอดหนวกทั้งปวงในราตรีวันนั้น ปรากฏในพระทัยวา “อาสวักขยญาณ” ไดสิ้น
ไปแลวจากอาสวะความมืดมนอนธการทั้งหลาย นอกจากนั้นยังทรงรู “ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ” ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดจนไมมีประมาณ และทรงรู
“จุตูปปาตญาณ” รูความเกิดความดับของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ ญาณไหนๆ ก็
ทรงทราบโดยทั่วถึง แลวก็ทรงนําสิ่งที่ทรงทําแลว ทรงรูเห็นแลวทั้งเหตุทั้งผลนั่นอันเปน
ความถูกตองแมนยํา มาสัง่ สอนโลกใหพอลืมตาอาปาก พูดเปนเสียงผูเสียงคนขึ้นมา
เปนลําดับ ไมหลับหูหลับตาอาปากพูดแบบปาเถื่อนเลื่อนลอย เหมือนแตกอนที่ยังไมมี
ศาสนธรรมมาโสรจสรง ซึ่งไมมีโอวาทคําสั่งสอนของผูใดที่จะถูกตองแมนยํา และ
สะอาดยิ่งกวาพระโอวาทของพระพุทธเจา “เอกนามกึ” คือ พระโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหนึ่งไมมีสองนั่นแล และ “พระญาณ” ความหยั่งทราบในเหตุ
การณตางๆ ก็เปนหนึ่งไมมีสอง ทรงรูทรงเห็นตรัสมาอยางใด ตองเปนไปตามความ
จริงนั้นโดยไมเปนอื่นไปไดเลย นีแ่ หละ “เอกนามกึ” แปลวา หนึ่งไมมีสอง
พระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมาแตละพระองคนั้น ไมไดตรัสรูซ้ํากัน มีพระองคเดียว
เทานั้นที่ตรัสรูแตละครั้ง ๆ นี่อันหนึ่งที่เรียกวา “เอกนามกึ” มีพระพุทธเจาครั้งละพระ
องคเดียวเทานั้น
เอา!ทีนี้ยนเขามาหาพวกเรา ที่กลาวมาทั้งนี้เปนไดทั้งเราทั้งพระพุทธเจา เปน
แตเพียงวากวางแคบตางกัน สําหรับหลักฐานแหงความจริงนั้นเหมือนกัน
“จุตปู ปาตญาณ” ความรูความเกิดความดับ รูที่ไหนถาไมรูสังขารที่เกิดขึ้น
และดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยูภายในจิตใจ เอาตรงนี้ ปรุงแตงเรื่องภพเรื่องชาติ เรื่องกิเลส
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ตัณหาอาสวะ ก็คือตัวนี้แหละ ปญญาพิจารณาใหเห็นอยางนี้ “อาสวะ”ก็หมายถึง
กิเลส รูกันที่ตรงไหนก็ดับไป ๆ ที่ตรงนั้น จนกลายเปน “อาสวักขยญาณ” ความรู
แจงในความสิ้นอาสวกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิง เราอยูใ นกัปไหนเวลานี?้
เราตองทดสอบเราวา อยูในภัทรกัปหรือในสุญญกัป?
“ภัทรกัป” แปลวา กัปที่เจริญ เจริญในการประกอบความพากเพียร ในความมี
สารคุณภายในใจ ในวันหนึ่งๆ ถาไดสรางสารธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ ก็เปน
“ภัทรกัป”เปนขณะเปนเวลา เปนกาลที่เจริญรุงเรือง นั่งสมาธิภาวนาก็เปนสมาธิ
ภาวนา ไมเปน “หัวตอ” ไมมีสติสตัง ทั้งๆ ที่ไมหลับแตก็หลับอยูเรื่อยๆ ดวยความไม
มีสติ คิดฟุงซานวุนวาย ฝนดิบฝนสุกไปเรื่อยๆ เรื่องนั้นเรื่องนี้ตอกันไป ถึงลูกถึงหลาน
ถึงบานถึงเรือน ถึงกิจการตางๆ ตลอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมด อดีตอนาคตยุง
ไปไมหยุดหยอน นี่เปน “กัป” อะไร? ดูซี
ถาไมมีสติสตังก็เปนอยางนั้น ถามีสติแลวจะไมไป เราบังคับนี่ เวลานี้เรา
ตองการจะทําหนาที่นี่อยางเดียว “ใหเปนภัทรกัป อยาเปน สุญญกัป” นั่นมันเปน
“สุญญกัป”ที่กลาวไปแลวนั้นมันนํา “ไฟ” มาเผาเจาของผูเปน “สุญญกัป”ที่ไมมี
ศาสนาแฝงเลยขณะนัน้ นะ คือไมมีสติสตัง ไมมีปญญาตามรักษาเลย ปลอยแตกิเลส
ใหกิเลสฉุดลากจิตใจถายเดียวโดยเจาของไมรูสึก กวาจะรูสึกนะเขากินของดีหมดแลว
เขาปลอยแลวถึงรูตัว เวลาถูกเขาฉุดเขาลากไปนัน้ ฝนสดไปกับเขา เวลาเขาปลอยแลว
จึงมารูตัว!
“โอยตาย! มันคิดไปอะไร? เรื่องราวอะไร!” ก็ยังดีอยูที่รูวาคิดไป ไอที่ไมรูเลย
นัน่ ซิ พอรูตัวลากกลับมา “เอ!มันยังไง? มานั่งภาวนาเปนเวลาตั้งหลายนาที หรือเปน
ชั่วโมงๆ ไมเห็นไดเรื่องอะไร นั่งอะไรไมไดเรื่องอยางนี้นะ นอนเสียดีกวา!” ลมไปเลย
สิ่งที่ไดเรื่องไดราวก็คือ “หมอน” แมหมอนเองถามีวิญญาณ ก็จะเบื่อคนประเภท
ธรรมไมไดเรื่องนี้เต็มประดา เพราะ “สุญญกัป” บนหมอนไมยอมปลอย เมื่อเปนเชน
นั้นมันจะดีกวายังไง? นอกจากมัน “ดีหมอน” เทานั้น
ถาดีกวาดวยหมอนดังความเขาใจนั้น ใครๆ ก็พนทุกขไปไดดวยกันทั้งนั้น
แหละ! แตนี่มันไมดีกวา มันเปนเรื่องกิเลสหลอกเรา กลอมเราใหหลับวาเปนของดีกวา
คือดีกวาภาวนา!
กิเลสมันตองแทรกธรรมอยูเสมอ พวกนีพ
้ วกกอกวน พวกยุแหย พวกทําลาย
หาทําลายทุกแงทุกมุม ทุกกาลทุกเวลาทุกอิริยาบถ ลวนเปนเรื่องของกิเลส พระพุทธ
เจาจึงทรงสอนใหปราบกิเลสพวกที่แทรกซึมอยูภายในใจ ดวยสติปญญา มีความเพียร
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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เปนเครื่องหนุนหลัง ความอดความทน ความพยายาม เราทําหนาที่การงานอันเปนสาร
ประโยชนสําคัญเพื่อเรา ใหเปน “ภัทรกัปบุคคล” ขึ้นภายในใจ จึงตองอาศัยความขยัน
หมั่นเพียร
งานทุกดานที่เปนผลเปนประโยชน เราอยาสรางอุปสรรคมากีดขวางไมใหงาน
นัน้ ๆ เปนผลสําเร็จ
จิตถาสงบก็สบาย ถาไมสงบไมวาแตกาลไหนๆ จนกระทั่งวันตายก็หาความ
สบายไมได เพราะจิตวุนนี่จะหาความสบายที่ไหน จงทําความเขาใจไววา “สุญญกัป” ก็
อยูกับความไมเอาไหนนั่นแล สวน “ภัทรกัป” ก็อยูในผูมีความเพียร มีสติปญญาเปน
เครื่องรักษาตัว “สุญญกัป” ก็คือการปลอยตามเรื่องตามราว ตามอารมณ ตามบุญตาม
กรรม ไมทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหน ปลอยเรื่อยไป ความปลอยเรื่อยไปนั้นคือความ
ผูกมัดตนเองโดยไมรูสึกตัว แลวก็จนตรอกจนมุม เจอแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ความ
ทุกขใครปรารถนาเลาในโลกนี?้ แตทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดน นี่ก็เพราะความปลอย
ตามบุญตามกรรมนั่นเอง มันไมมีเหตุผลนี่การปลอยอยางนั้น
ถาปลอยกิเลสวางกิเลสดวยสติปญญา นั่นมีเหตุมีผล! พระพุทธเจาทานทรง
ปลอยอยางนั้น รูเหตุรูผลทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอยไดโดย
สิ้นเชิง สุดทายก็ปลอยกิเลสหมด เหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจาทานสอนให
ปลอยอยางนี้
พวกเรามีแตเที่ยวยึดเที่ยวถือ เที่ยวแบกเที่ยวหาม หนักเทาไรอยางมากก็บนเอา
แลวก็ไมวายทีจ่ ะแบกจะหาม หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไมวาหนุมสาวเฒาแกชราเปนตัว
ขยันที่สุด ก็คือการแบกการหามอารมณความคิดความปรุงตางๆ นัน่ เอง ไมไดคิดคํานึง
ถึงวัย ถึงปถึงเดือน อายุสังขารเจาของบางเลย
ขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกเรื่องหามกองทุกข แบกสัญญาอารมณ การพูดเชนนี้
ก็เพื่อใหเราระลึกถึงตัวเรา ใหรูวาเราเคยเปนอยางนี้มานานเทาไร แลวยังจะฝนใหเปน
อยางนี้อยูหรือ ผลที่เปนมาเพราะการกระทําอยางนี้เปนอยางไร? เราก็ทราบในตัวเรา
เองเวลานี้ เราจะแกไขตัวเราอยางไรบาง? พอไดมีความผอนคลายภายในใจ ไดรับ
ความสะดวกกายสบายใจ
ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมานี้ ก็นับวาเปนบุญเปนกุศล เปนเจตนาดีที่สุดที่มา
บําเพ็ญ นี่ชื่อวา “มาหาสารประโยชน” เพราะฉะนั้นจึงกรุณาบําเพ็ญจิตตภาวนาให
เหมาะสมกับกาลเวลาที่มา นั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเรา ตัวของเราเปนอยางไรถึงตอง
ดู ถาเปนคนไขก็ตองหมอเปนผูตรวจผูรักษา เวลานี้จิตเรามันเปน “โรค” เปนโรค
อะไร ใครจะเปนผูตรวจผูรักษา นี่แหละสําคัญ
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โรคของจิตคือเรื่องของกิเลส “ยา” ก็คือธรรม “หมอ” ก็ไดแกครูแกอาจารย
หรือตํารับตําราที่ทานสอนไว เรานํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดเชื้อโรคอันสําคัญที่ฝงอยู
ภายในอยางจมมิดนี้ ใหถอนดวยความพากเพียรอยาลดละทอถอย ความหวังที่
ปรารถนาดวยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับๆ
เฉพาะอยางยิ่งคือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่องความเปนความตายใน
สกลกายนี้ เปนสิ่งสําคัญมากยิ่งกวาไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ เรื่องความตายติดแนบกับตัว
เราทุกคน ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในรางกายและจิตใจ ก็ตดิ แนบอยูก บั ราง
กายและจิตใจเราไมไดปลอยไมไดวาง นอนอยูม นั ก็ทบั นั่งอยูมันก็ทับ อิริยาบถทั้งสี่มี
แตเรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย นี่ทับเราอยูทั้งนั้น ความทุกขความลําบากทับเรา
อยูตลอดเวลา เราจะหาอุบายวิธไี หนเพือ่ จะใหรเู ทาทันกับสิง่ เหลานี้ เพื่อจะถอดถอนสิ่ง
ทีค่ วรถอดถอนดวยอุบายวิธใี ดบาง?
นี่เรียกวา “เรียนรูตัวเราเอง” สิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรามีอะไรบางใหรูใหเขาใจ สม
กับศาสนาทีอ่ อกมาจากทานผูฉ ลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเปนพุทธบริษัท เพือ่ ความ
ฉลาดแหลมคมใหทันกับกลมารยาแหงความโงของตนที่มีอยูภายใน ความโงก็คือกิเลส
พาใหโง ธรรมพาใหฉลาด เราวากิเลสมันโงนะ แตความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุด แตทํา
คนใหโงและโงที่สุดไดอยางสบายมาก เชน เราถูกกลอมไวเรื่อยอยางนี้ ดวยความ
แหลมคมของกิเลสทั้งนั้น แลวจะวากิเลสมันโงไดอยางไร ผูที่เชื่อกิเลสนั้นแลคือผูโง
วาอยางนี้ถูกตองดี แลวใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลําดา มีใครบาง? ก็สัตวโลกนี้เองเปน
พวกโงเพราะเชื่อ กิเลส มันกลอมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้น เคลิ้มเมื่อนั้น ราบไปเมื่อนั้น ยิ่ง
กวาเด็กถูกกลอมดวยบทเพลง ไมเคยตื่นเนื้อตื่นตัว ไมเคยเห็นภัยแหงการกลอมของ
มันก็คือพวกเรานี่แล
พระพุทธเจาและพระสาวกทาน เปนผูรูสึกพระองคและรูสึกตัว ไดนําธรรมเขา
ไปรื้อถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหลานี้เสียได แลวนําธรรมเหลานั้นมาสั่งสอนพวกเรา
ประกาศทั้งคุณทั้งโทษ “โทษ” ไดแกความลุมหลงไปตามกิเลสตัณหาอาสวะ คุณก็ได
แกสติปญญาศรัทธาความเพียร ทีจ่ ะรือ้ ถอนสิง่ เหลานีอ้ อกจากใจ ใหกลายเปนผูฉลาด
แหลมคมขึ้นมา และหลุดพนออกจาก “แอก”ที่มันกดถวงอยูบนคอ ไดแกหัวใจของ
เรานี่ จนกลายเปนอิสระขึ้นมาได ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทาน พระพุทธเจาทาน
หมด หมดสิ่งกดถวงใจ ยึดอะไรหลงอะไร อันนัน้ แหละกดถวง ความยึดความถือของ
ตัวเองนั้นแลมันกดถวงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูก ภูเขานั้นไมไดมากดถวงเรา แตความ
ยึดภูเขาทั้งลูกนั้นแลมันมากดถวงเรา ยึดอะไรหลงอะไร ความยึดความหลงอันนั้น
แหละมันมากดถวง มาบีบบังคับจิตใจเรา สิ่งที่เราไปยึดไปถือนั่นมันไมไดมาทําเรา
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เชน เงินทอง ขาวของ ตึกราม บานชอง ที่ไรที่นาอะไรก็ตาม มันก็อยูตามเรื่องของมัน
มันไมถือวามันเปนขาศึก หรือเปนคุณเปนโทษแกผูใด แตผทู ไ่ี ปหลงไปยึดไปถือสิ่ง
เหลานัน้ นัน่ แหละมันกลับมาทับตัวเอง จึงตองแกตัวนี้ดวยสติปญญา
การภาวนาก็เพื่อใหรูเรื่องความคะนองของใจ ที่คิดไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้
แหละ สั่งสมทุกขใหแกตัวมากเทาไรยังไมเคยเห็นโทษของมัน เมื่อไดเรียนทางดาน
ภาวนาแลวเริ่มจะทราบขึ้นโดยลําดับๆ จนมาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธอันเปนสมบัติสําคัญ
ของเรา ไดแกรางกาย เลื่อนเขามาตรงนี้ รางกายทุกสวนนี้มันก็จะตองสลายไปในวัน
หนึ่ง ทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันแลวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ความเปลี่ยน
แปลงของธาตุขันธแตละชิ้นละอันนี้ มันทําความทุกขใหแกเรามากนอยเพียงไร ถามัน
แสดงออกอยางเปดเผยก็ทราบชัดวา นี่มันเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ เชน เจ็บทอง ปวดหัว
เปนตน ถามันไมแสดงอยางเปดเผย เปนไปอยูอยางลับๆ เราไมทราบได เรื่องธาตุเรื่อง
ขันธเปนอยางนี้ “เวทนา” ก็ความทุกข คือทุกขเวทนาบีบอยูอยางนั้นแหละ ยืน เดิน
นั่ง นอน มันก็บีบบังคับอยูอยางนั้น พิจารณาใหรูนี้แลว แมธาตุขันธจะยังอยูกับเราก็
ตามก็ไมกดถวงเราได เพราะความยึดถือของเราไมมี เนื่องจากเรารูเทาทันกับสิ่งเหลานี้
ปลอยวางไดตามความเปนจริงเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบาย อยูใน
ทามกลางแหงธาตุขันธก็ไมหลงธาตุขันธ ธาตุขันธก็ไมมาทับถมเราได เราก็เปนอิสระอยู
ภายในจิตใจ
นี่เรียกวา “ผูฉลาดครองขันธ ผูฉลาดรักษาขันธ ขันธไมสามารถมาเปนภัยตอ
เราได เพราะมีปญญาความเฉลียวฉลาดทันกับมัน นักปราชญทานวา “นีค้ อื ความฉลาด
ฉลาดแกตัวใหรอดพนไปได” นั้นแลเปนความฉลาดของนักปราชญทั้งหลาย มีพระ
พุทธเจาเปนตน
ความฉลาดนอกนัน้ พาใหเจาของเสียมาก พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวา นั้น
เปนความฉลาดอยางแทจริง ความฉลาดใดที่เปนไปเพื่อความสุขความเจริญแกตนและ
สวนรวมนั้นแล เปนความฉลาดแท เฉพาะอยางยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เปนสําคัญ!
เอาตัวรอดไดกอน แลวก็นําผูอื่นใหรอดพนไปไดโดยลําดับๆ นีช่ อ่ื วา ความฉลาดแท!
จึงขอยุติการแสดง ฯ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ปริ
๒๕๑๙ยัติ, ปฏิบัติ,

ปฏิเวธ

วันนี้เทศนเรื่องมนุษยสูงกวาบรรดาสัตว โลกสูงกวามนุษย ธรรมสูงกวาโลก
เพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษยจึงเปนคูควรกัน มนุษยก็เหมาะสมกับธรรมที่จะรับธรรมไว
บนดวงใจเพื่อประพฤติปฏิบัติ ธรรมก็สมควรแกมนุษยที่จะเทิดทูนสักการบูชา นอก
เหนือจากธรรมแลวก็ยังมองไมเห็นอะไรที่เปนความเลิศประเสริฐในสกลโลกนี้ ไมมี
อะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งกวาธรรม
ความฉลาดของโลกก็ไมมีใครจะเยี่ยมยิ่งไปกวามนุษย ในโลกมนุษยที่มีพุทธ
ศาสนาประจํา จึงเหมาะสมกับมนุษยผูใครธรรมและมีธรรมในใจ แตศาสนธรรมไม
เหมาะสมกับผูเปนมนุษยเพียงแตรางไมมีธรรมภายในใจบางเลย ทั้งนาเสียดายภูมิแหง
มนุษยชาติ สูสัตวบางประเภทบางตัวที่มีจิตใจสูงสงก็ไมได นับวาขาดทุนสูญดอก ไมมี
ความดีงามงอกเงยไดบางเลย เกิดมาเปนมนุษยทั้งที!
เราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติ
ไดนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐอยูแลวโดยหลักธรรมชาติของธรรม ชื่อวาเราเปนผูเหมาะสม ทั้งไดเกิดมาเปน
มนุษย ทั้งไดนับถือพระพุทธศาสนา ไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังความ
สามารถของตนๆ
เฉพาะอยางยิ่งทางจิตตภาวนาเปนสิ่งสําคัญมาก
ที่จะทําใหมองเห็นเหตุผล
ตางๆ ซึ่งมีอยูภายในตัวเราใกลไกลรอบดาน จะรูเห็นไดดวยภาคปฏิบัติคือ “จิตต
ภาวนา” การภาวนาทานถือเปนสําคัญในภาคปฏิบัติศาสนา ครั้งพุทธกาลจึงถือภาค
ปฏิบัติเปนเยี่ยม เชนทานกลาวไววา “ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” แนะ!
“ปริยัติ” ไดแกการศึกษาเลาเรียน
“ปฏิบัติ” ไดแกศึกษาเลาเรียนมาเปนที่เขาใจแลว ออกไปประพฤติปฏิบัติตาม
เข็มทิศทางเดินของธรรมที่ไดเรียนมาแลวนั้น
“ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงตลอดไปเปนลําดับๆ กระทั่งรูแจงแทงตลอดโดย
ทั่วถึง ธรรมทั้งสามนี้เกี่ยวเนื่องกัน เหมือนเชือกสามเกลียวที่ฟนติดกันไว
คําวา “ปริยัต”ิ นั้นเมื่อครั้งพุทธกาล สวนมากทานเรียนเฉพาะเรียนจากพระ
โอษฐของพระพุทธเจามากกวาอยางอื่น ผูจะมาเปนสาวกอรหัตอรหันต สวนมากเรียน
จากพระโอษฐของพระพุทธเจา เรียนอะไร? ขณะที่จะบวชทานทรงสั่งสอน “ตจปญจก
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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กรรมฐาน” ให คือ “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา” โดย
อนุโลมปฏิโลม ยอนกันไปกันมาเพื่อความชํานิชํานาญ นี่คือทานสอนธรรมเปนเครื่อง
ดําเนินของนักบวช การสอนธรรมเปนเครื่องดําเนินนั้นแลเปนการใหโอวาท ผูที่สดับฟง
ในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทก็ไดชื่อวา การเรียนดวยและการปฏิบัติไปใน
ตัวดวย
การสอนวา “สิ่งนั้นเปนนั้น ๆ” เชนทานสอนวา “เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ” อยางนี้เปนตน นี่คือทานสอนธรรมซึ่งเปนปริยัติจากพระโอษฐ เราก็เรียนให
ทราบวา “เกสาคืออะไร โลมา นขา ทันตา ตโจ แตละอยาง ๆ คืออะไร
ผูเรียนก็เรียน และปฏิบัติดวยความสนใจใครรูใครเห็นจริงๆ ไมสักวาเรียนวา
ปฏิบัติเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงใดๆ พระพุทธเจาทรงสอนสภาพความเปนจริง ความเปน
อยูและเปนไปของสิ่งเหลานี้ที่มีอยูกับตัวเอง ตลอดถึงอาการ ๓๒ ทุกแงทุกมุมโดย
ลําดับ ใหทราบวาสิ่งนั้นเปนนั้น สิ่งนั้นเปนจริงๆ ตลอดความเปนอยูของสิ่งนั้น ความ
แปรสภาพของสิ่งนั้นวาเปนอยางไร และธรรมชาตินั้นคืออะไรตามหลักความจริงของ
มัน ใหพิจารณาทราบอยางถึงใจ เพื่อจะแก “สมมุติ” ที่เปนเครื่องผูกพันจิตใจมานาน
ความสมมุติของโลกวา สิ่งนั้นเปนนั้น สิ่งนี้เปนนี้ ไมมีสิ้นสุด แมจะสมมุติวาสิ่ง
ใดเปนอะไรก็ยึดถือในสิ่งนั้น รักก็ยึด ชังก็ยึด เกลียดก็ยึด โกรธก็ยึด อะไรๆ ก็ยึดทั้งนั้น
เพราะเรื่องของโลกก็คือกิเลสเปนสําคัญ มีแตเรื่องยึดและผูกพัน ไมมีคําวา “ปลอย
วาง” กันบางเลย ความยึดถือเปนสาเหตุใหเกิดทุกขกังวล โลกจึงมีแตความทุกขความ
กังวลเพราะความยึดถือ ถาความยึดถือเปนเหมือนวัตถุมองเห็นไดดวยตาเนื้อแลว
มนุษยเราแบกหามกันทั้งโลกคงดูกันไมได เพราะบนหัวบนบาเต็มไปดวยภาระความ
แบกหามพะรุงพะรัง ที่ตางคนตางไมมีที่ปลงวาง ราวกับเปนบากันทั้งโลกนั่นแล ยังจะ
วา “ดี มีเกียรติยศชื่อเสียง” อยูหรือ? จนปราชญทานไมอาจทนดูไดเพราะทานสงสาร
สังเวชความพะรุงพะรังของสัตวโลกผูหา “เมืองพอดี” ไมมี ภาระเต็มตัวเต็มหัวเต็มบา
ธรรมทานสอนใหรูและปลอยวางเปนลําดับ คือปลอยวางภาระความยึดมัน่ ถือ
มั่นซึ่งเปนภาระอันหนัก เพราะความลุมหลงพาใหยึด พาใหแบกหาม ตนจึงหนักและ
หนักตลอดเวลา ทานจึงสอนใหรูทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน แลวปลอยวางโดยสิ้น
เชิง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจาแลวนําไปปฏิบัติ จนกลาย
เปน “ปฏิเวธ” คือความรูแจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ
ครั้งพุทธกาลทานสอนกันอยางนี้เปนสวนมาก สอนใหมคี วามหนักแนนมัน่ คง
ในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกวาสิ่งอื่นใด พระในครั้งพุทธกาลที่ออกบวชจากตระกูลตางๆ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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มีตระกูลพระราชา เปนตน ทานตั้งหนาบวชเพื่อหนีทุกขจริงๆ จึงสนใจอยากรูอยากเห็น
ธรรมดวยการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ทั้งตั้งใจฟงทั้งตั้งใจปฏิบัติดวยความจดจอตอเนื่อง
ในทางความเพียร พยายามสอนตนใหรเู ห็นธรรมกอน แลวจึงนําธรรมนั้นมาสั่งสอน
โลก ทานเปน “พระธรรมกถึก” เพื่อองคทานเองกอนแลวจึงเพื่อผูอื่น ธรรมทานจึง
สมบูรณดวยความจริงมากกวาจะสมบูรณดวยความจดจํา
พระธรรมกถึกในครั้งพุทธกาลเชน “พระปุณณมันตานีบุตร” ทานเปนพระ
ธรรมกถึกเอก ซึ่งไดรับคํายกยองชมเชยจากพระศาสดา ทานมักยก “สัลเลขธรรม”
ขึ้นแสดง กลาวถึงเรื่องควรขัดเกลากิเลสทั้งนั้น นับแต “อัปปจฉตา” ความมักนอยขึ้น
ไปจนถึง “วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ” คือความรูแจงแหงการหลุดพน
พระพุทธเจาทานทรงยกยองใหเปน “เอตทัคคะ” ในทางธรรมกถึก เรียกวา
เปนธรรมกถึกเอก พระปุณณมันตานีบุตรนั้นทานเปนพระอรหันตดวย รูแจงสัจธรรม
ทั้งสี่โดยตลอดทั่วถึงดวย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนดวยเหตุดวยผล ดวยความสัตยความ
จริง ซึ่งออกมาจากจิตใจของทานที่รูแลวจริงๆ ไมไดสอนแบบ “ลูบๆ คลําๆ” ตามที่
เรียนมา ซึ่งตนเองก็ไมแนใจวาเปนอะไรกันแน เพราะจิตใจยังไมสัมผัสธรรม เปนแต
เรียนจําชื่อของธรรมไดเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงอธิบาย “สัลเลขธรรม ทั้ง ๑๐
ประการนี้ไดโดยถูกตองถองแท ไมมีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริง เนื่องจากจิต
ทานทรงหลักความจริงไวเต็มสวน นี่ธรรมกถึกที่เปนอรรถเปนธรรม เปนความถูก
ตองดีงามแทเปนอยางนั้น
สวนธรรมกถึกอยางเราๆ ทานๆ ที่มีกิเลสนั้นผิดกัน แตไมตองกลาวไปมากก็
เขาใจกัน เพราะตางคนตางมี ตางคนตางรูดวยกัน ครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยูบางที่ทาน
เรียนจนจบพระไตรปฎก และมีลูกศิษยลูกหาเปนจํานวนมากนับรอยๆ ที่ไปเรียนธรรม
กับทาน ทานสอนทางดานปริยัติถายเดียว พระพุทธเจาทรงตําหนิ
ที่ทรงตําหนินั้นดวยทรงเห็นอุปนิสัยของทานสมควรแกมรรคผลนิพพาน ทาน
ชื่อ “โปฐิละ” ซึ่งแปลวา “ใบลานเปลา” ทานเปนผูทรงธรรมไวไดมากมายจนเปน
“พหูสูต” แตไมใช “พหูสูต”อยางพระอานนท ทานเปนผูเรียนมาก มีลูกศิษยบริวาร
ตั้ง ๕๐๐ ทานมีอุปนิสัยอยู แตก็ลืมตัวในเวลานั้น เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจึง
ทรงแสดงเปนเชิงตําหนิ เพราะพระพุทธเจาทรงตําหนิใครก็ตาม ทรงสรรเสริญใครก็
ตาม ตองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณในความติชมนั้นๆ
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เมื่อทานทรงตําหนิ “พระโปฐิละ” พระโปฐิละจึงเกิดสังเวชสลดใจ ขณะที่เขาไป
เฝา พระองคทรงย้ําแลวย้ําเลาอยูนั่นแหละวา “โปฐิละ” ก็แปลวา “ใบลานเปลา”
เรียนเปลาๆ ไดแตความจําเต็มหัวใจ สวนความจริงไมสนใจ
อยางทานอาจารยมั่นทานเคยเทศนอยางนั้นนี!่ “เรียนเปลาๆ”, “หัวโลน
เปลาๆ” “กินเปลาๆ นอนเปลาๆ” ย้ําไปย้ํามาจนผูฟงตัวชาไปโนนแนะ ทานวาไป
ทานแปลศัพทของทาน “โปฐิละ” องคเดียวนี่แหละ คือทานสอนพระลูกศิษยของทาน
ทานยกเอาเรื่องพระโปฐิละมาแสดง ใหเปนประโยชนสําหรับพระผูที่ฟงอยูในขณะนั้น
ซึ่งมุงถือเอาประโยชนอยูแลวอยางเต็มใจ
เมื่อพระพุทธองคทรงเรียก “พระโปฐิละ” วา “โปฐิละ เขามา,โปฐิละ จงไป,
อะไรๆ ก็โปฐิละๆ โปฐิละ...ใบลานเปลา ๆ เรียนเปลาๆ แกกิเลสสักตัวเดียวก็ไมได
เรียนเปลาๆ กิเลสมากและพอกพูนขึ้นโดยลําดับ ทานประทานอุบายใหพระโปฐิละรูสึก
ตัว และเห็นโทษแหงความลืมตัวมั่วสุมเกลื่อนกลนดวยพระเณรทั้งหลาย ไมหาอุบายสั่ง
สอนตนเองบางเพือ่ ทางออกจากทุกขตาม “สวากขาตธรรม”
เวลาทูลลากลับไปแลว ดวยความสลดสังเวชเปนเหตุใหฝงใจลึก พอไปถึงวัดเทา
นั้นก็ขโมยหนีจากพระทั้งหลายซึ่งมีจํานวนตั้ง ๕๐๐ องคดวยกันบรรดาที่เปนลูกศิษย
ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลําพังองคเดียวเทานั้น ทานมุงหนาไปสูสํานักหนึ่งซึ่งมีแตเปน
พระอรหันตทั้งนั้น นับแตพระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรนอย เปนพระ
อรหันตดวยกันทั้งหมด เหตุที่ทานออกไปทานเกิดความสลดสังเวชวา “เราก็เรียนมาถึง
ขนาดนี้ แทนที่พระพุทธเจาจะทรงชมเชยในการที่ไดศึกษาเลาเรียนมาของเรา ไมมีเลย
มีแตอะไรๆ ก็ “โปฐิละ ๆ” ไปเสียหมด ทุกอาการเคลื่อนไหวไมมีแงใดที่จะทรงชมเชย
เลย แสดงวาเรานี้ไมมีสารประโยชนอะไรจากการศึกษาเลาเรียนมา หากจะเปน
ประโยชนอยูบางพระองคยอมทรงชมเชยในแงใดแงหนึ่งแนนอน” ทานนําธรรมเหลานี้
มาพิจารณาแลวก็ออกประพฤติปฏิบัติธรรม ดวนความเอาจริงเอาจัง
พอกาวเขาไปสูสํานักพระมหาเถระดังที่กลาวแลวนั้น ก็ไปถวายตัวเปนลูกศิษย
ทาน แตบรรดาพระอรหันตทานฉลาดแหลมคมอยางลึกซึ้ง ฉลาดออกมาจากหลักธรรม
หลักใจที่บริสุทธิ์ เวลาพระโปฐิละเขาไปมอบกายถวายตัวตอทาน ทานกลับพูดถอมตัว
ไปเสียทุกองค เพื่อจะหลีกเลี่ยงภาระหนักนั้น เพราะราวกับสอนพระสังฆราช หรือจะ
เปนอุบายอะไรก็ยากที่จะคาดคะเนทานไดถูก
ทานกลับพูดวา “อาว! ทานก็เปนผูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แลว
เปนคณาจารยมาเปนเวลานาน จะใหพวกผมสอนทานอยางไรได ผมไมมีความสามารถ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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จะสั่งสอนทานได” ทั้งๆ ที่ทานเปนพระอรหันตทั้งองค เต็มไปดวยความสามารถฉลาด
รูทุกแงทุกมุม
“ทานกลับไปถามทานองคนั้นลองดู บางทีทา นอาจมีอบุ ายแนะนําสัง่ สอนทาน
ได”
ทานก็ไปจากองคนี้แลวไปถวายตัวตอองคนั้น องคนั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียว
กัน ใหไปหาองคนั้น ๆๆ องคไหนก็พูดอยางเดียวกันหมด จนกระทั่งถึงสามเณรองค
สุดทาย แนะ! ยังพูดแบบเดียวกัน คือทานขอถวายตัวเปนลูกศิษยเณร เณรก็พูด
ทํานองเดียวกัน
ทีนี้พระมหาเถระทานเห็นทาจะไมไดการ หรือวาทานจะหากลอุบายใหเณรรับ
พระองคนี้ หรือใหองคนี้เขาไปเปนลูกศิษยเณรเพื่อดัดเสียบาง เพราะทานเปนพระที่
เรียนมาก อาจมีทิฐิมามากก็คาดไมถึง คาดยาก พระมหาเถระทานวา “ก็ทดลองดูซิ
เณร จะพอมีอุบายสั่งสอนทานไดบางไหม?”
พอทราบอุบายเชนนัน้ แลว พระโปฐิละก็มอบกายถวายตัวตอสามเณรนั้นทันที
แลวเณรก็สั่งสอนดวยอุบายตางๆ อยางเต็มภูมิ
เราลองฟงซิเณรสอนพระที่เปนมหาเถระ หาอุบายสอนดวยวิธตี า งๆ เชนใหพระ
มหาเถระไปเอาอันนั้นมาให ไปเอาอันนีม้ าใหบา ง แลวใหครองจีวร เชนตองการสิ่งของ
อะไรที่อยูในน้ํา ก็ใหมหาเถระครองผาไป ถาจะเปยกจีวรจริงๆ ก็ใหขึ้นมาเสีย “พอ
แลวไมเอา” ความจริงเปนการทดลองทั้งนั้น
ทานมหาเถระที่เปนธรรมกถึกเอกนั้นไมมีขัดขืนไมมีทิฐิมานะ
สมกับคําวา
“มอบกายถวายตัว” จริงๆ เณรใชใหไปไหนไปหมด บางทีใหไปเอาอะไรอยูในกอไผ
หนามๆ รกๆ ทานก็ไป แลวใหครองผาไปดวยทานก็ทํา เวลาถึงหนามเขาจริงๆ เณรก็
ใหถอยมาเสีย “หยุดเสียอาจารย ผมไมเอาละมันลําบาก หนามเกาะผา” เณรหาอุบาย
หลายแงหลายมุมจนกระทั่งทราบชัดวาพระองคนั้นไมมีทิฐิมานะ เปนผูมุงหนาตออรรถ
ตอธรรมจริงๆ แลวเณรจึงไดเริ่มสอนพระมหาเถระดวยอุบายตางๆ
เณรสอนพระมหาเถระโดยอุบายวา “มีจอมปลวกแหงหนึ่ง มีรูอยู ๖ รู เหี้ยใหญ
มันอยูในจอมปลวกนี้ และเที่ยวออกหากินทางชองตางๆ เพื่อจะจับตัวเหี้ยใหได ทาน
จงปด ๕ ชองเสีย เหลือเอาไวเพียงชองเดียว แลวนั่งเฝาอยูที่ชองนั้น เหี้ยไมมีทางออก
จะออกมาทางชองเดียวนี้ แลวก็จับตัวเหี้ยได”
นี่เปนขอเปรียบเทียบ แมภายในตัวของเรานี้ก็เปนเหมือนจอมปลวกนั่นแล
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ทานแยกสอนอยางนี้ ทานอุปมาอุปมัยเขามาใน “ทวาร ๖” คือ ตาเปนชองหนึ่ง
หูเปนชองหนึ่ง จมูกเปนชองหนึ่ง ลิ้นชองหนึ่ง กายชองหนึง่ ใจชองหนึ่ง ใหทานปดเสีย
๕ ทวารนั้น คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหลือไวแตใจเพียงชองเดียว แลวใหมีสติรักษาอยู
ที่ใจแหงเดียว ขณะรักษาใจดวยสติ จงทําเหมือนไมรูไมเห็นไมรูไมชี้อะไรทั้งหมดที่มา
สัมผัส ทําเหมือนวาโลกอันนี้ไมมีเลย มีเฉพาะความรูคือใจอันเดียวที่มีสติควบคุมรักษา
อยูเทานั้น ไมเปนกังวลกับสิ่งใดๆ ในโลกภายนอกมีรปู เสียง เปนตน จงตั้งขอสังเกต
ดูใหดีวาอารมณตางๆ มันจะเกิดขึ้นที่จิตแหงเดียว ไมวาอารมณดีอารมณชั่ว มันจะ
ปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งมีชองเดียวเทานั้น เมื่อเรามีสติจองมองดูอยูตลอดเวลาไมประมาท
แลว ก็จะจับเหีย้ คือจิต และความคิดปรุงตางๆ ของจิตได
จิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่ว อดีตอนาคต ปรุงไปรัก ปรุงไปชัง เกลียดโกรธกับ
อะไร ก็จะทราบไดทุกระยะๆ เพราะความมีสติกํากับรักษาอยูกับความรูคือใจ ใหทํา
อยางนี้อยูตลอดไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางอารมณ และวิธีดัดแปลงแกไข
พระเถระพยายามทําตามอุบายที่เณรสอนทุกประการ ไมมีมานะความถือตัว
พระเถระองคนั้นเมื่อไดฟงและปฏิบัติตามสามเณร ก็ไดสติและไดอุบายขึ้นมาโดยลําดับ
จนมีหลักใจ เณรเห็นวาสมควรที่จะพาไปเฝาพระพุทธเจาไดแลว ก็พาพระเถระนี่ไป
เณรเปนอาจารย พระมหาเถระเปนลูกศิษย
เมื่อไปถึงสํานักพระศาสดา พระองคตรัสถามวา “เปนอยางไรเณร, ลูกศิษยเธอ
นะ?” เณรกราบทูล “ดีมากพระเจาคะ ทานไมมีทิฐิมานะใดๆ ทั้งสิ้น และตั้งใจปฏิบัติ
ดีนาเคารพเลื่อมใสมาก แมจะเปนผูเรียนมากและเปนขนาดมหาเถระก็ตาม แตกิริยา
อาการที่ทานแสดงเปนความสนใจ เปนความออนนอมถอมตน เปนความสนใจที่จะรู
เห็นความจริงทั้งหลายตลอดมา” นั่น! ฟงซิเปนยังไง นักปราชญสนทนากันและปฏิบัติ
ตอกัน ระหวางพระมหาเถระกับสามเณรผูเปนอาจารย ซึ่งหาฟงไดยาก
หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงสอนพระมหาเถระวา “ปฺญา เว ชายเต ภูร”ิ
ปญญาซึ่งมีความหนักแนนมั่นคงเหมือนแผนดิน
ยอมเกิดขึ้นแกผูใครครวญเสมอ!
ฉะนั้นจงพยายามทําปญญาใหมั่นคงเหมือนแผนดิน และสามารถจะแทงทะลุอะไรๆ ได
ใหเกิดขึ้นดวยการพิจารณาอยูเสมอ ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาปญญา ปญญานี้แล
เปนเครื่องตัดกิเลสทั้งมวล
ไมมีอะไรจะเหนือปญญาไปได
พระองคทรงสอน
“วิปส สนา”ในขณะนัน้ โดยสอนใหแยกธาตุแยกขันธ อายตนะ สวนตางๆ ออกเปน
ชิ้นเปนอัน อันนี้เปนอยางนี้ อันนั้นเปนอยางนั้น ใหพระมหาเถระเขาใจเปนลําดับๆ
โดยทาง “วิปส สนา” จากนั้นก็แสดงเรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

ภาค ๑ “เรา๑๒๐
กับ กิเลส’’

๑๓๑

๑๒๑

อยาง ๆ อันเปนอาการของจิต สรุปธรรมที่ทรงแสดงแก พระโปฐิละ ก็คอื อริยะสัจสี่
ปรากฏวาทานไดบรรลุอรหัตผลในวาระสุดทายแหงการประทานธรรม
จะอธิบายขันธหา ตอ สวนมากจิตไปหลงอาการเหลานี้ จึงไมทราบวาตัวของ
ตัวอยูที่ไหน ไปอิงอยูก บั อาการคือรูป วารูปเปนตนบาง วาเวทนาเปนตนบาง สัญญา
เปนตนบาง สังขาร วิญญาณ เปนตนบาง เลยหาตนไมได อะไรๆ ก็วา “ตน” เสียสิน้
เวลาจะจับ “ตน” เพื่อเอาตัวจริงเลยหาตัวจริงไมได! ทั้งนี้ก็เพราะจิตหลงไปควาไป
ยึดเอาสิ่งไมใชตนมาเปนตนเปนตัวนั่นแล ซึ่งเปนเพียงอาการหนึ่งๆ ที่อาศัยกันอยูชั่ว
ระยะกาลเทานั้น จึงทําใหจิตเสียเวลาเพราะความเกิดตาย ๆ อยูเปลาๆ แตละภพ
ละชาติ!
นอกจากเสียเวลาเพราะความหลงกับสิง่ เหลานีแ้ ลว ยังไดรับความทุกขความ
บอบช้ําทั้งทางกายและทางจิตใจอีกดวย เพราะฉะนั้นจงใชปญญาพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงของมันเสียแตบัดนี้ซึ่งเปนกาลอันควรอยู ตายแลวหมดวิสัยจะรูความจริงได
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทไวอยางชัดเจนแลว ไมนาสงสัยวาจะมีอะไรดี
กวาความพนจากทุกข อันมีการเกิดตายเปนตนเหตุ เอา! พิจารณาลงไป!
“รูป” มีอะไรบางที่เรียกวา “รูป?” มันผสมกับอะไรบาง? คําวา “รูป” นี้มีกี่
อาการ? อาการหนึง่ ๆ คืออะไร? ที่รวมกันอยู สภาพความเปนอยูของมันเปนอยาง
ไร? เปนอยูดวยความบําบัดรักษา เปนอยูดวยความปฏิกูลโสโครก เหมือนกับปาชาผี
ดิบซึ่งเต็มอยูภายในรางกายนี้ แตใจเราก็ยังดื้อดานอาจหาญถือวา รูปนี้เปนเราเปนของ
เรา ไมทราบวาสิ่งนี้เปนของสกปรกโสมม เปนกอง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เปนปาชาผีดิบ
บางเลย ตางคนตางมีปาชาเต็มตัว ทําไมมัวเพลิดเพลิน มัวเสกสรรปนยอ ชนิดไมรูเนื้อ
รูตัววาเปนปาชาผีดิบกันบางเลย เวลา “เขา” แตกดับไป “เรา” จะเอาสาระอะไรเปน
เครื่องอบอุนใจ ถาปญญาไมถากถางใหเห็นความจริงไวกอนแตบัดนี้
ในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุ สมมุติเพิ่มเขามาก็คือสกลกาย เต็มไปดวย
“ปุพโพ โลหิต” น้ําเหลือง น้ําเลือด แสดงความปฏิกูลโสโครก และความทุกขใหรูให
เห็นอยูตลอดเวลานับแตวันเกิดมา ไมเคยขาดวรรคขาดตอนเลย มีอันใดสิ่งใดที่จะควร
ยึดวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ดวยความสนิทใจ? ไมมีเลย!
จึงควรพิจารณาดูตามหลักความจริงนี้ ทั้งความเปนอยู ทั้งความสลายทําลายลง
ไป มันลงไปเปนอยางนั้น คือลงไปเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ
สวน “เวทนา” ก็พิจารณาแยกแยะใหเห็น ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ความ
เฉยๆ ก็ดี มันเกิดขึ้นไดทั้งทางกายและทางใจ สักแตวา อาการอันหนึง่ ๆ เกิดขึ้นและ
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ดับไปเทานั้น รูอยูเห็นอยูประจักษตาประจักษใจ ทุกขปรากฏขึ้นมาก็เปนเพียงความ
จริงอันหนึ่งของมัน ตัวมันเองก็ไมทราบความหมายของมัน การที่เราไปใหความหมาย
มันนั้นก็เทากับผูกมัดตนเอง เทากับเอาไฟมาเผาลนตนเอง เพราะความลุมหลงนี้เองจึง
ไปหมาย “เขา” ในทางที่ผิด โดยที่ถือเอาวาเปน “เรา” ทุกขก็เปนเรา เปนไฟทั้งกอง
ยังถือวาเปนเรา อะไรๆ ก็เปนเรา ๆ หมดทั้งที่หาตัวเราไมเจอ ไปเจอแตความทุกข
ตลอดเวลาที่สําคัญมั่นหมาย
สัญญา ก็คือความจํา จําแลวหายไป ๆ เมื่อตองการก็จําขึ้นมาใหม มีความเกิด
ความดับ ๆ ประจําตัวของเขา ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ มีลักษณะเชน
เดียวกัน ถาพิจารณาสิ่งหนึ่งใหเขาใจแจมแจงหรือประจักษดวยปญญาแลว อาการทัง้
หานี้ก็เหมือนกันหมด ความเขาใจหากกระจายทั่วถึงกันไปเอง
เมื่อสรุปความแลว กองธาตุกองขันธเหลานี้ไมใชเราไมใชของเราทั้งนั้น เปน
ความจริงของเขาแตละอยาง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็เปนสาเหตุมาจากจิต แต
เพราะ “ใจ” เปนใหญ ใจเปนประธาน จึงสุดทายก็ใจเปน “บอยเขา” เพราะรับใชดวย
ความลุมหลง ตัวเองยังยืนยันวา “เขา” เปน “เรา” “เปนของเรา” ก็เทากับถือ
“เขา” เปนนายเรานั่นเอง ฟงซิฟงใหถึงใจ จะไดถึงตัวกิเลสเสียบางและทําลายมันลงได
ดวยสติปญญา
ธรรมของนักปราชญทานสอนพวกเรา ยังจะพากันมามัวเมาไปหาความวิเศษวิโส
จากธาตุขนั ธ ซึ่งเหมือนปาชาอะไรกันอีก! นอกเหนือจากความรูยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหลานี้
เทานั้น พวกเราพากันหลงตามความเสกสรรธาตุขันธ วาเปนเราเปนของเรา มากี่กัปกี่
กัลปแลว สวนผลเปนอยางไร? เราภาคภูมิใจกับคําวา “เรา” “ของเรา” เหมือนเรามี
อํานาจวาสนาเหนือสิ่งเหลานี้ และเปนผูปกครองสิ่งเหลานี้
ความจริงเราเปน “คนรับใช” สิ่งเหลานี้ ลุมหลงก็คือเรา ไดรับความทุกขความ
ลําบาก ไดรับความกระทบกระเทือนและแบกหามสิ่งเหลานี้ดวยความลุมหลง ก็คือเรา
ผลสุดทายเราเปนคนแยและแยกวาอะไรบรรดามีในโลกเดียวกัน สิ่งทั้งหลายไมใชผู
หลงผูยึดถือ ไมใชผูแบกหาม ไมใชผูรับความทุกขทรมาน ผูรับภาระทั้งปวงจากสิ่งเหลา
นี้ คือเราคนเดียวตางหากนี่
เพราะฉะนั้นจึงควรแยกสิ่งเหลานี้ออกใหเห็นตามความจริงของมัน จิตจะได
ถอนตนออกมาอยูต ามหลักธรรมชาติไมมีเครื่องจองจํา การพิจารณานั้นเมื่อถึงความ
จริงแลวก็ตางอันตางจริง ไมกระทบกระเทือนกัน และปลดเปลื้องภาระทั้งหลายจาก
ความยึดถือ คืออุปาทานเสียได ใจเปนอิสรเสรีและเรืองฤทธิ์เรืองเดชตลอดกาล
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ระหวางใจกับขันธก็ทราบกันตามความจริงและไมยึดไมถือกัน การพะวักพะวน
กันเรื่องขันธเพราะอํานาจแหงอุปาทานนี้ไมมี เวลายังครองขันธอยูก็อยูดวยกันราวกับ
มิตรสหาย ไมหาเรื่องรายปายสีกันดังที่เคยเปนมา ฉะนั้นจึงอยากใหเราชาวปฏิบัติธรรม
พิจารณาเขาไปถึงตัวจิตนัน้ แล “เหี้ยจริงๆ คือตัวจิต”เหี้ยนั้นมันออกชองนี้ถึงได
พิจารณาชองนี้ จนกระทั่งเขาไปหาตัวมัน คือจิต
“จิต” คืออะไร? คือรังแหง “วัฏจักร” เพราะกิเลสอาสวะสวนละเอียดสุดฝง
จมอยูภายในจิต ตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะ กําหนดเอาจิตนัน้ เปนเปาหมายแหง
การพิจารณา เชนเดียวกับอาการตางๆ ที่เราไดพิจารณาลงไปเปนลําดับๆ ดวยปญญา
มาแลว
เมือ่ ถือจิตเปนเปาหมายแหงการพิจารณา
ดวยความไมสงวนสิ่งใดไวทั้งสิ้น
ตองการทราบความจริงจากจิตที่เปนแหลงสรางปญหาทั้งมวลนี้โดยตลอดทั่วถึง การ
พิจารณาไมหยุดยั้ง ก็จะทราบดวยปญญาวา ในจิตนั้นมีอะไรฝงจมอยูอยางลึกลับ
สลับซับซอน อยูดวยกลมารยาของกิเลสทั้งปวง
จงกําหนดเขาไป พิจารณาเขาไป จิตถาพูดตามหลักการพิจารณาแลว จิตก็เปน
ตัวอนิจฺจํ เปนตัวทุกขฺ ํ เปนตัวอนตฺตา เพราะยังมีสมมุติแทรกอยูจึงตองเปนลักษณะ
สาม คือ “ไตรลักษณ” ได จงฟาดฟนหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้น โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น
วาจิตนี้เปนเรา จิตนี้เปนของเรา ไมเพียงแตไมยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ วาเปนเราเปนของเราเทานั้น ยังกําหนดใหเห็นชัดเจนในตัวจิตอีกวา ควรจะ
ถือเปนเราเปนของเราหรือไม เพราะเหตุไร! เอา กําหนดลงไปพิจารณาลงไป แยกแยะ
ใหเห็นชัดตามความเปนจริง
สิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจิตนี้จะกระจายออกหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย เมื่อธรรมชาตินี้ไดกระจายหายไปไมมีอะไรเหลือแลว อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ที่มีอยู
ภายในจิตก็หายไปพรอมกัน เปนจิตที่สิ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว!
การใชคําวา “จิต” เราจะเรียก “จิต” ก็ไดไมเรียกก็ได เพราะนอกโลกนอก
สมมุติไปแลว เมื่อจิตแยกตัวออกจากสมมุติแลว คําวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” จึง
ไมมใี นจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล
เมื่อทุกสิ่งทุกอยางสลายตัวไปแลว แตความรูนั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมา ไมสลาย
หรือไมฉิบหายไปกับสิ่งทั้งหลาย นี่เรียกวา “จับตัวเหี้ยไดแลว!” เหี้ยใหญคือจิตนี้เอง!
ที่เณรสั่งสอนพระโปฐิละนะ! จงจับตัวนี้ใหไดจะเปนผูสิ้นจากทุกข พระโปฐิละก็ไดหลุด
พนจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทจบลง เพราะเขาถึงจุดนี้
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คือเหี้ยใหญตัวนี้ และทําลายเหี้ยใหญตัวนี้ไดดวยปญญา ที่ทานวา “ปฺญา เว ชายเต
ภูร”ิ ทําปญญาใหเปนเหมือนแผนดิน มั่นคงตอความจริงทั้งหลาย พิจารณาใหเขาถึง
ความจริงใหรูความจริง
สมกับปญญาคือความจริงอันฉลาดแหลมคมมากในองค
“มรรคแปด”
ที่ทานสอนใหหยั่งเขาถึงจุดสุดยอดแหงกิเลสทั้งหลายคืออะไร? ก็คือจิตที่เต็ม
ไปดวย “อวิชชา” นั่นแล เมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ใหแตกกระจายออกไปแลว จิตก็
บริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ขึ้นแลว คําวา “เหี้ย” จะเรียกวา “ถูกจับไดและทําลายได” ก็
ถูก “ถึงตัวจริงของธรรม” ก็ถกู และหมดปญหา!
นี่แหละการพิจารณาธรรม พระพุทธเจาของพวกเราชาวพุทธทานสอนอยางนี้
สวนพวกเราชาวพุทธพากันงัวเงีย ตื่นหรือยัง? หรือยังหลับสนิทพากันฝนเพลิน
วาดวิมานเพื่อราคะตัณหาอยูร่ําไป?
วันนี้พูดเรื่อง “ปริยัต,ิ ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” ในครั้งพุทธกาลก็มีมาอยางนั้นเหมือน
กัน แตทานมีความหนักแนนในการประพฤติปฏิบัติมากกวาอยางอื่น ไมเหมือนสมัย
ปจจุบันนี้ซึ่งมีแตการเรียนมากๆ ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติกันบางเลย ความจํา
อรรถจําธรรมไดมันก็ไมผิดอะไรกับนกขุนทองที่วา “แกวเจาขา ๆ”แตเวลาเอาแกวมา
ใหนกขุนทองดูจริงๆ แลว มันก็ไมทราบเลยวานั่นคืออะไร นอกจากเปนผลไมนก
ขุนทองจะทราบและทราบดีกวาคน แตแกวนกขุนทองไมสนใจทราบ!
ธรรมเปรียบเหมือนแกวดวงประเสริฐ อยาพากันจําแตชื่อจะเปนนกขุนทองไป
จงคนดูแกว คือธรรมภายในใจใหรู เมื่อรูแลว ชื่อของธรรมก็เจอกันที่นั่นเอง
คําวาธรรมคืออะไร? ถาไมสนใจกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ไดร่ํา
เรียนมา ก็เทากับวา “แกว คืออะไร” นัน้ เอง “ธรรมคืออะไรก็ไมทราบ “สมาธิ” คือ
อะไรใจไมเคยสัมผัส เพราะไมเคยนั่งสมาธิ “ปญญา” คืออะไร?ก็ไมไดสัมผัสอีก
เพราะไมไดเจริญปญญาทางดานการปฏิบัติ “วิมุตติ” คืออะไร? ไมทราบ เพราะจิตไม
เคยหลุดพน นอกจากจะสั่งสมกิเลสใหเต็มหัวใจจนแบกไมไหว นั่งอยูก็คราง นอนอยูก ็
คราง ไปไหนก็บนเปนทุกขยุงไปตลอดกาลสถานที่ ทั้งๆ ที่เขาใจวาตนฉลาดเรียนรูมาก
แตกบ็ น วา “ทุกขๆ” ไมไดวายแตละวัน
เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้และหายบน จึงตองเรียนและปฏิบัติ
ใหเขาถึงความจริง ใหสัมผัสสมาธิถึงความสงบเย็นใจ ดวยการปฏิบัติ ใหสัมผัสปญญา
คือความฉลาดแหลมคม ดวยการปฏิบัติภาวนา ใหสัมผัส “วิมุตติ” ความหลุดพนจาก
กิเลสทั้งมวล ดวยการปฏิบัติภาวนา
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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การสัมผัสสมาธิ ปญญา วิมุตติ ดวยการปฏิบัติของตัว และธรรมเหลานี้เปน
สมบัติของตัวแทแลว ยอมหายสงสัยไมถามใคร แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาเรา
นีก้ ต็ าม จะไมทูลถามพระพุทธเจาใหทรงรําคาญและเสียเวล่ําเวลาเลย เพราะเปนการ
แสดงความโงออกมาทั้งๆ ที่ตนรูแลว ใครจะแสดงออกมาละก็รูแลว ถามทําไม นั่น!
เพราะความจริงเหมือนกันและเสมอกัน กี่หมื่นกี่แสนองค กี่พันกี่หมื่นคน ที่ไดสัมผัส
วิมุตติธรรมดวยใจตัวเองแลว ไมมีแมรายหนึ่งจะทูลถามพระพุทธเจาใหทรงลําบาก
รําคาญเลย
เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองนั้น พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด แตมีไวสําหรับผูปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแตครั้งนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ตามหลัก
ธรรมที่ทานทรงสอนไวไมมีเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้
ธรรมเปนธรรมชาติที่คงเสนคงวาเสมอมา ถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามหลักธรรมนั้น เรื่อง
มรรคผลนิพพานไมตองไปถามใคร ผูปฏิบัติจะพึงขุดคนขึ้นมาชมอยางเต็มใจไดดวย
การปฏิบัติโดยทางศีล สมาธิ ปญญา ที่เปน “สวากขาตธรรม” ไมตองสงสัย และไมมี
สิ่งอื่นใดที่จะมีอํานาจมาปดกั้นมรรคผลนิพพานใหสิ้นเขตสิ้นสมัยได และไมมีสิ่งใดที่จะ
ขุดคนมรรคผลนิพพานขึ้นมาใหรูเห็นได นอกจากการประพฤติปฏิบัติดวยศีล สมาธิ
ปญญา นี้เทานั้น
เพราะฉะนั้นหลักมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน มีสัมมาสมาธิเปนที่สุด ที่ทาน
เรียกวา “มัชฌิมา” จึงเปนธรรมคงเสนคงวาตอทางมรรคทางผลอยางสมบูรณ และ
เปนธรรมสม่ําเสมอ เปนธรรมศูนยกลางในการแกกิเลสอาสวะทุกประเภทตลอดมา ตั้ง
แตโนนจนบัดนี้และตลอดไปไมมีทางสิ้นสุด ตองเปน “มัชฌิมาปฏิปทา” แกผูปฏิบัติ
ถูกตองตามนัน้ ตลอดกาลสถานที่
ผลที่พึงไดรับจากการปฏิบัติจะไมตองไปถามใคร
ขอใหดําเนินไปตามหลัก
ธรรมนี้ใหถูกตองเทานั้น จะเหมาะสมอยางยิง่ ตอมรรคผลนิพพาน อันเปนสมบัติลนคา
ของตน ๆ แตผูเดียวไมมีใครเขายุงได
ที่วา “มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแลว” นั้น ก็คือคนที่ไมเคยปฏิบัติ คน
ไมเคยสนใจกับธรรมเลย แตอุตริตั้งตนเปนศาสดาเหนือพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆ คอยใหคะแนนตัดคะแนนพระรัตนตรัยและชาวพุทธทั้งหลาย เขาคนนั้นคือ “ตัว
แทนเทวทัต” จะไปรูเรื่องมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไดอยางไร ไมมีอะไรมาคุย
อวด มีอยางไรก็พูดไปอยางนั้นตามประสาของคนที่มีนิสัยตางกัน เพื่อคนอื่นแมไมเชื่อ
แตสนใจฟงบางชั่วขณะก็ยังดี
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พระพุทธเจา สัตวโลกรูและกราบไหวกันทั้งนั้น แตสัตวแปลกประหลาดไมมีตน
มีตัว ปรากฏแตคําอวดฉลาด ไมมีใครนับถือและกราบไหวก็พูดอยางนั้นเอง ผลของ
การพูดก็ทําใหคนอื่นพลอยโงไปดวย ถาผูตองการจะโงอยูแลวก็โงไดจริงๆ เพราะคํา
พูดคํานี้เปนคําพูดที่ทําคนใหโง ไมใชเปนคําพูดใหคนฉลาด ถาผูปฏิบัติมีเหตุมีผลถอด
แบบ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” แลวจะไมสนใจกับคํานี้เลย แตสนใจกับหลักธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสอนไว แลวปฏิบัติตามนั้น นั่นแลเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือถูกตองที่สุด เรา
ทั้งหลายไดรับพระโอวาท คือศาสนธรรมจากพระพุทธเจามาโดยถูกตองแลว จึงพากัน
นําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนภัยแกตน ผลที่จะพึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เพราะ
เราจะเปนผูรับ จะเปนผูครอง จะเปนเจาของสมบัติที่ตนปฏิบัติไดโดยทั่วกัน ตามหลัก
ธรรมวา “ผูทําดียอมไดดี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว ผูทําตนถึงขั้นบริสุทธิ์ยอมพนจากทุกขทั้ง
มวล”
จงจําใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม ผลพึงใจทั้งมวลคือเราเปนผูเสวย ไมมีใครแยง
ชิงไดตลอดไป จึงขอยุติเพียงนี้
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